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Gratuluję dostania się do SGH!

Już niedługo rozpoczniesz nowy etap w swoim życiu. Czeka Cię w nim wiele 
ciekawych doświadczeń, przeróżnych możliwości rozwoju i interesujących 
znajomości. Nasza Alma Mater oferuje Ci szeroką gamę zajęć do wyboru, na 
które możesz się zapisać wedle własnych zainteresowań. Uczelnia oferuja 
również wiele aktywności pozawykładowych, gdzie można rozwinąć 
wiele umiejętności miękkich, jak np. zarządzanie projektami. Z otwartymi 
ramionami czeka na Ciebie Samorząd Studentów, który obejmuje swoją 
działalnością wiele różnych aspektów. Jeśli już wiesz, co Cię kręci możesz 
dołączyć do jednego z prawie 60 SKNów, gdzie poznasz ludzi o podobnych 
zainteresowaniach i poszerzysz swoją wiedzę.
Wiemy, że wkroczenie w zupełnie nowy świat może być z początku 
ciężkie, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, który zawiera 
najpotrzebniejsze informacje dla każdego nowego studenta. 
Z naszego Informatora dowiesz się najistotniejszych informacji o uczelni, 
platformach na jakich działa, o czym warto pamiętać, jak wybrać zajęcia 
i z jakim prowadzącym, jak wyjechać na wymianę lub gdzie warto wyjść 
wieczorem.
Życzę miłej lektury i do zobaczenia!

Elżbieta Gimzicka | Redaktorka Naczelna

CZEŚĆ!CZEŚĆ!
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SZANOWNI PAŃSTWO,SZANOWNI PAŃSTWO,
Drodzy Studenci Pierwszego Roku,
Witam Was serdecznie w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie, jednej z najlepszych polskich uczelni 
łączącą cechy uniwersytetu ekonomicznego                        
i szkoły biznesu. Uczelni o przebogatej, ponad 
100-letniej tradycji, otwartej, wrażliwej i skupiającej 
wybitnych naukowców, dydaktyków, ekspertów                                                  
i praktyków życia gospodarczego oraz wspaniałych 
doktorantów i ambitnych, zaangażowanych studentów.

Przede wszystkim – gratuluję Wam wyboru SGH. 
To właśnie tu od lat skutecznie kształtujemy liderów 
życia gospodarczego w wymiarze krajowym                                          
i międzynarodowym a nasi absolwenci należą do 
najbardziej cenionych i pożądanych specjalistów         
na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Po drugie – uczeni i doświadczeni wykładowcy 

właśnie otwierają przed Wami możliwości zdobycia szerokiej i najnowszej wiedzy i oraz 
umiejętności na miarę czasów i Waszych oczekiwań. Będą Was wspierać swoją mądrością 
i dzielić doświadczeniem.

Po trzecie – stajecie się ważną częścią naszej społeczności akademickiej, w której od 
tej chwili nabywacie zarówno prawa, jak i obowiązki. Z pewnością znajdziecie tu warunki 
do pracy, twórczych poszukiwań, wymiany myśli i poglądów, a także do realizacji 
własnych zamierzeń i rozwoju. Dołączacie dziś do naszej akademickiej rodziny, w której 
wzajemny szacunek jest normą a jedną z naczelnych wartości jest doskonałość naukowa 
i dydaktyczna oraz budowanie wiodącej pozycji w kraju i za granicą. 

Wymierne rezultaty osiągnięć w tych obszarach przynoszą pożytek w postaci ambitnych, 
nowoczesnych, a także oczekiwanych przez Was programów edukacyjnych. Pozwalają 
również sięgać po nowoczesne technologie i inwestowanie w rozwój. Wszystko to 
tworzymy z myślą o Was, o Waszej przyszłości. Starajcie się wykorzystać możliwości, 
które właśnie pojawiają się przed Wami. To szansa na rozwój, zdobycie kompetencji do 
czekającej Was niebawem pracy zawodowej.

Zachęcam Was również do korzystania z radości i uroków życia studenckiego, mądrego 
i odpowiedzialnego korzystania z przywilejów, jakie niesie ta niezwykła intelektualna 
przygoda. Niech to będzie piękny czas otwierającej się przed Wami dorosłości i niech 
doświadczenia, które będą Waszym udziałem przyniosą radość, zadowolenie i satysfakcję. 

Wszystkiego najlepszego! 
Witajcie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie!

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH | Rektor SGH
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DROGIE STUDENTKI,DROGIE STUDENTKI,
DRODZY STUDENCI,DRODZY STUDENCI,

Większość z Was słyszy to określenie pod swoim 

adresem po raz pierwszy - i bardzo się cieszę, że 

słyszycie je właśnie ode mnie i właśnie w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. To tutaj będziecie 

przez najbliższe lata spędzać dużo - zapewne 

najwięcej - czasu. To tutaj będziecie mieli okazję 

zawrzeć przyjaźnie na całe życie. To tutaj zdobędziecie 

wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które przez 

wiele lat będą Wam potrzebne w przyszłej pracy.

Nieskromnie powiem: wybraliście najlepiej jak 

mogliście. Na podkreślenie tych słów dodam, że 

od niedawna możemy pochwalić się prestiżową 

akredytacją EQUIS jako jedna z nielicznych uczelni w Polsce, a także, że dopiero co 

przyjęto nas do Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA (CIVICA The European 

University of Social Sciences). Przynależność do sojuszu uczelni wyższych obok takich 

sław jak London School of Economics and Political Science czy Bocconi University to 

prawdziwy powód do dumy - od dziś także i Wasz.

Życzę wszystkim z Was wartościowych trzech lat. Niech ten czas będzie pełen nowych, 

cennych doświadczeń - naukowych, zawodowych, ale także towarzyskich. 

Trzymam kciuki za Was wszystkich - i do zobaczenia już wkrótce w murach SGH!

Z serdecznościami,

Bartosz Witkowski | Dziekan Studium Licencjackiego
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DROGI STUDENCIE,DROGI STUDENCIE,
DROGA STUDENTKO,DROGA STUDENTKO,

Na wstępie chciałabym Ci serdecznie pogratulować 
dostania się do SGH. Wiem, że wymagało to od 
Ciebie ciężkiej pracy, ale uwierz mi, było warto. W tym 
roku SGH po raz kolejny została najlepszą uczelnią 
ekonomiczną w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych 
2022 miesięcznika „Perspektywy”, a jej absolwenci są 
najbardziej poszukiwani na rynku pracy. 

Tu, w Wielkiej Różowej zaczyna się Twoja przygoda        

i najlepsze lata Twojego życia. Studia to najbardziej 
intensywny czas w życiu, a w szczególności studia na 
SGH! 

Nasza Uczelnia jest wyjątkowa w całej Polsce między 

innymi dzięki możliwości indywidualnego układania 
planu zajęć oraz wyboru wykładowców, czy realizacji 
wielu przedmiotów w językach obcych. Tym, co również 
wyróżnia SGH jest otwarcie na przedstawicieli świata 

biznesu - dzięki temu studenci mają unikatową możliwość praktycznego zastosowania swojej 
wiedzy. 

Dzięki bogatej ofercie edukacyjnej oraz szerokiej gamie programów międzynarodowych 
możesz zdobyć wachlarz umiejętności, które znacznie przyczynią się do Twojego sukcesu 
zawodowego oraz rozwoju osobistego.

Warto wspomnieć, że SGH tworzą przede wszystkim ludzie, Twoi rówieśnicy i rówieśniczki. 
To oni sprawią, że swoje lata studiowania zapamiętasz do końca życia. Jeszcze przed 
rozpoczęciem studiów masz dwie szanse, aby ich poznać. Pierwszą z nich jest obóz zerowy, 
(tu Twojej uwadze szczególnie polecam Legendarny Obóz Zerowy Wetlina), a drugą są          
Dni Adaptacyjne. Dzięki uczestnictwie w tych dwóch projektach możesz również dowiedzieć 
się wiele o studiowaniu na naszej Uczelni jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Zapraszam Cię gorąco do działalności w organizacjach i kołach naukowych. To w nich 
poprzez realizację niezliczonej ilości projektów poznajesz przyjaciół, zdobywasz cenne 
doświadczenie projektowe oraz rozwijasz swoje kompetencje, które z pewnością przydadzą 
Ci się później, już po ukończeniu studiów czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym.

Ze wzruszeniem wspominam myśl, że niecałe 2 lata temu byłam na Twoim miejscu i zaczynałam 
tu swoją przygodę. Z mojej strony mogę Ci poradzić - pytaj, jeśli czegoś nie wiesz, działaj 
aktywnie i nie bój się podejmować ryzyka oraz wykorzystuj każdą nadarzającą się okazję. 
Jeśli zrobisz to wszystko - gwarantuję Ci, że przeżyjesz tu swoją przygodę życia.

Pamiętaj, wiedza to potęga, dlatego czerp tyle z poniższego informatora, ile tylko możesz!

Marta Ekner | Przewodnicząca Samorządu Studentów SGH



SŁOWEM WSTĘPU

7

Gratuluję Ci dołączenia do grona studentek   
oraz studentów najlepszej uczelni ekonomi-
cznej w Polsce. Studia w SGH dają niezliczone 
możliwości rozwoju i rozpoczynają ważny etap   
w Twoim życiu. Etap, który może zdetermi-
nować całą Twoją przyszłość i wpływać na dalsze 
losy, również poza sferą zawodową. To właśnie 
tutaj, dzięki zindywidualizowanemu programowi 
studiów doskonale rozwiniesz się naukowo 
pod okiem znakomitej kadry, która przekaże Ci 
swoją wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie, 
to właśnie tutaj masz wspaniałą możliwość 
zaangażowania się w działalność studencką, koła 
naukowe, czy skorzystania z licznych programów 
wymian międzynarodowych. Dlatego też życzę 
Ci, abyś wykorzystał ten czas w jak najlepszy 
sposób. 

Studiując warto stosować się do pewnych zasad, które ułatwią naukę oraz 
pozwolą uniknąć zbędnego stresu czy rozczarowań. Pamiętaj, że ogromny 
wpływ na powodzenie Twoich planów edukacyjnych będzie miała znajomość 
praw i obowiązków studenta.
Po pierwsze, szczegółowo zapoznaj się z Regulaminem Studiów oraz    
Programem i Planem Studiów, w których znajdują się wszystkie niezbędne 
informacje dotyczące zasad, procedur i wymagań, jakie musisz spełnić, aby 
ukończyć studia.
Po drugie, pamiętaj, aby pozyskiwać wszelkie informacje z pewnego źródła. 
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące obowiązujących procedur, 
zaliczeń, czy zajęć zwróć się z nimi do swojego asystenta toku w dziekanacie, 
prowadzących zajęcia, przedstawicieli Samorządu Studentów, a także do mnie 
- Rzecznika Praw Studenta. Wszystkie te osoby powinny udzielić Ci wyczerpu-  
jących i rzetelnych informacji. Informacje wymieniane na uczelnianych 
korytarzach i w Internecie często bywają błędne i mogą stać się przyczyną 
niepotrzebnych kłopotów.   W przypadku naruszenia Twoich praw jako studenta 
SGH możesz także zwrócić się do Pełnomocnika Rektora ds. praw i obowiązków 
studentów i doktorantów, dr. hab. Krzysztofa Falkowskiego, prof. SGH.
Życzę, żeby studia w SGH pozostały w Twojej pamięci nie tylko jako czas wysiłku 
poświęconego na naukę, ale także jako czas nawiązywania trwałych znajomości 
oraz przyjaźni, które będą towarzyszyły Ci w ciągu całego życia.

Piotr Borczyński
Rzecznik Praw Studenta      



Thrive 
with us 
zaplanuj swoją karierę już na studiach!

World of Audit  
zostań gwiazdą audytu 

Tax’n’You  
podbij świat podatków

Robotic Academy   
rozpocznij swoją przygodę z botami 

Cyber H@ckademy 
wejdź w świat cyberbezpieczeństwa 

Business Intelligence Academy  
bądź mistrzem analizy danych

Ambasadorzy KPMG  
dumnie reprezentuj nas na swojej uczelni

Zrób pierwszy krok. Odkryj możliwości, 
które czekają na Ciebie w KPMG.

generationkpmg.pl 
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O UCZELNIO UCZELNI
MAPA KAMPUSU SGH

budynek A – ul. Rakowiecka 24
budynek B - biblioteka – ul. Rakowiecka 22 B
budynek C – al. Niepodległości 128
budynek G – gmach główny – al. Niepodległości 162
budynek M – ul. Madalińskiego 6/8
budynek W – ul. Wiśniowa 41
budynek 1 – dom studenta nr 1 SABINKI – al. Niepodległości 147
budynek 3 – dom studenta nr 3 GROSIK – ul. Madalińskiego 31/33
budynek 2 – klub studencki PARK – al. Niepodległości 19

LEGENDA
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PLATFORMYPLATFORMY
Wirtualny Dziekanat (WD)
To główna platforma używana na naszej Uczelni. To tu zwykle zapi-
sujemy się na przedmioty w ramach deklaracji semestralnych, lecz 
planowane jest przejście w przyszłości na USOSWEB. Właśnie tu od-
najdziesz swój   aktualny plan wraz z numerami sal, w których masz 
zajęcia, czy też złożysz podania do Dziekanatu, bądź przestudiujesz 
harmonogram semestru. Co istotne, w zakładce ,,Opłaty” sprawdzisz 
numer konta, na które należy przelać opłatę za legitymację.

Do Wirtualnego Dziekanatu zalogujesz się za pomocą loginu,                  
którym są Twoje inicjały wraz z numerem indeksu, a hasło ustawisz po        
otrzymaniu od Uczelni maila z linkiem aktywacyjnym. 

USOS 
Uniwersytecki System Obsługi Studiów to system, który funkcjonuje 
na większości polskich uczelni. Sposób logowania się na tą platformę 
jest analogiczny do tej w WD. 

Jednym z istotniejszych zastosowań USOS-u, w zakładce ,,Dla 
Studentów” jest możliwość zamówienia ważnej pół roku mLegitymacji. 
Można tu także złożyć podania i sprawdzić rozpatrzone wnioski. Co 
ważne, w zakładce ,,Oceny”, wykładowcy wpiszą pod koniec sesji 
Wasze wyniki z egzaminów. 

Innym ważnym zastosowaniem tej platformy jest wyszukanie katalogu 
dowolnego przedmiotu i wgląd do dowolnego sylabusu, w celu 
sprawdzenia dokładnego opisu zajęć.

https://dziekanat.sgh.waw.pl/
https://usosweb.sgh.waw.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default()
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Niezbędnik
Niezbędnik to platforma służąca wykładowcom SGH do zarządzania 
materiałami dydaktycznymi. Choć nie wszyscy wykładowcy z niego 
korzystają, warto zapytać o dostęp do niego. Będą tam udostępniane 
materiały do nauki, czy pracy na zajęciach. Niezbędnik daje również 
możliwość do przeprowadzania testów, kontaktu z wykładowcami, czy 
sprawdzenia ocen z ćwiczeń. Na tą platformę logujemy się w ten sam 
sposób, jak do WD, a link do Niezbędnika udostępnia wykładowca.

MS Teams
To program udostępniony wszystkim studentom SGH w darmowym  
pakiecie Office, do którego logujesz się tak jak do WD. Używany jest od 
czasu zajęć prowadzonych zdalnie. Ułatwia kontakt z wykładowcami          
i umożliwia zdalne słuchanie wykładów. To między innymi tu, w zespołach 
przedmiotowych,  udostępniane są prezentacje, czy materiały do pracy. 

E-sgh
To platforma e-learningowa, przy pomocy której zaliczysz obowiązkowe 
szkolenia oraz zrealizujesz dodatkowe kursy. Znajdują się tu również 
materiały z przedmiotów podstawowych. Logowanie tu wygląda tak 
samo jak do WD. 

Outlook
To program udostępniony studentom w ramach pakietu Office, 
który jest głównym środkiem mailowej komunikacji z wykładowcami, 
czy dziekanatem. Dzięki niemu szybko wyszukasz e-mail każdego                           
z wykładowców, czy   innych studentów. Pamiętaj, by do pracowników 
Uczelni pisać poprzez swój uczelniany e-mail! Wykładowcy i dziekanat 
często nie uwzględniają maili z innych adresów.

https://n.e-sgh.pl/
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in
https://www.e-sgh.pl/
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000&redirect_uri=https%3a%2f%2foutlook.office.com%2fowa%2f&resource=00000002-0000-0ff1-ce00-000000000000&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid&msafed=1&msaredir=1&client-request-id=2bf936f8-eb0d-4925-aa60-511fbceba787&protectedtoken=true&claims=%7b%22id_token%22%3a%7b%22xms_cc%22%3a%7b%22values%22%3a%5b%22CP1%22%5d%7d%7d%7d&nonce=637934250090187843.862b0193-a58c-4d2f-a5bf-ecda8aecdbab&state=DYsxEsAgCMCwvT7HiqKCzwGta8d-vwzJZUkAgNM5nIAu4E48qJaGODALS6VbejHMg6I2mbGusr1sx2cuFXWbWvD3Su-n6Qc&sso_reload=true


Jesteśmy jedną z największych globalnych firm doradczych,  
świadczących usługi w branży nieruchomości komercyjnych  

na całym świecie. 

Już od 1991 roku oferujemy najemcom oraz właścicielom nieruchomości komercyjnych  
innowacyjne, szyte na miarę rozwiązania, które pomagają naszym klientom  

w podejmowaniu kluczowych, strategicznych decyzji, mających znaczący wpływ  
na kształt rynku nieruchomości w całej Polsce.

Zarządzanie  
nieruchomościami

Doradztwo
inwestycyjne

Wynajem  
powierzchni
komercyjnych

Wycena
nieruchomości

Działamy inkluzywnie  
Obdarzamy się szacunkiem i budujemy kulturę,  

w której każdy może czuć się dobrze. 

Jesteśmy zaangażowani  
Budujemy kulturę, która sprzyja przedsiębiorczości, 

zaangażowaniu i osiąganiu wysokich rezultatów  
w sposób zrównoważony.  

Wspólnie odnosimy sukces  
Wierzymy w siłę pracy zespołowej, wymiany  
doświadczeń i wspólnych działań na rzecz  

większych sukcesów. Porażki są dla nas  
okazją do nauki.  

Mamy szerokie kompetencje  
i wiedzę rynkową  

Mamy ogromną bazę wiedzy i najlepszych  
ekspertów. Jednocześnie wierzymy, że kluczem  

do sukcesu jest ciągły rozwój i poszukiwanie innowacji.   

Zarządzanie  
zmianą



IMPACT LET’S MAKE AN IMPACT TOGETHER 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?  
Napisz do nas: rekrutacja.poland@cushwake.com 

Diversity in Check 
(2021, 2022)

Inwestor w Kapitał 
Ludzki (2021)

Friendly Workplace 
(2021, 2022)

HR Najwyższej  
Jakości (2021)

Badania i analiza 
rynku

Projektowanie  
nowoczesnych
miejsc pracy

Marketing  
nieruchomości

Zarządzanie
projektami

Doradztwo
budowlane

Zarządzanie  
zmianą

with the be st  Ta lent
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TO DO LIST
czyli co warto wiedzieć

DEKLARACJE SEMESTRALNEDEKLARACJE SEMESTRALNE
Przed wypełnieniem deklaracji zapoznaj się z ich harmonogramem, 
by nie przegapić żadnego etapu. Przejrzyj też jak najwięcej opinii 
o wykładowcach oraz weź pod uwagę swoje miejsce w rankingu 
rekrutacji (im wyższą pozycję w nim zajmujesz, tym masz większe 
szanse na dostanie się do wybranego przez Ciebie wykładowcy). 
Na drugim i trzecim roku sytuacja wygląda analogicznie, jednak 
rankingi układane są na podstawie średniej ocen, którą udało Ci się  
wypracować w przedostatnim realizowanym przez Ciebie semestrze, 
np. ranking obowiązujący przy wyborze wykładowców na 3. semestr 
jest ułożony na podstawie średniej uzyskanej w 1. semestrze. 

Nie zapomnij również, by uwzględnić maksymalną liczbę miejsc  
u każdego z wykładowców, aby realnie ocenić swoje szanse na 
dostanie się na dane zajęcia. Przy wypełnianiu deklaracji warto również 
wziąć pod uwagę grafiki prowadzących z poprzednich lat. Zwykle nie 
ulegają one większym zmianom, dlatego na ich podstawie możesz 
ułożyć swój potencjalny plan zajęć. W ten sposób zminimalizujesz 
ryzyko kolizji przedmiotów. Wraz z początkiem semestru zostanie 
opublikowany ostateczny plan, na Twoim koncie MS Teams powinny 
się pojawić wszystkie kanały przedmiotowe, które są jednym                                         
z najważniejszych źródeł komunikacji studentów i wykładowców oraz 
bazą wielu materiałów.

WYKŁADOWCYWYKŁADOWCY
Opinii o wykładowcach warto szukać m.in. w naszym Informatorze, 
grupach rocznikowych, SGH Wiki czy w biogramie SGH oraz podpytać 
się o informacje Twoich kolegów ze starszych roczników. Nie zapomnij, 
by zostawić również swoją ocenę i wypełnić ankiety studenckie -         
w ten sposób ułatwisz decyzję następnym rocznikom SGH.

https://www.sgh.waw.pl/deklaracje-semestralne-studium-licencjackie
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POCZTA UCZELNIANAPOCZTA UCZELNIANA
Jako student SGH otrzymasz uczelniany adres e-mail w domenie: 
student.sgh.waw.pl. Składa się on z Twoich inicjałów oraz indywi- 
dualnego numeru indeksu. Dostęp do skrzynki uzyskasz przez stronę 
 http://chmura.sgh.waw.pl, gdzie logujesz się tak, jak do Wirtualnego 
Dziekanatu. Aby nie przegapić ważnych informacji wysyłanych 
przez Władze Uczelni, czy wykładowców, możesz przekierować 
uczelnianego maila na skrzynkę, której używasz najczęściej. W tym 
celu wejdź:

GDZIE ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOCGDZIE ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC
W przypadku pytań związanych z projektami skieruj się do Samorządu 
Studentów, natomiast w kwestiach formalnych pomoże Ci Rzecznik 
Praw Studenta lub Dziekanat Studium Licencjackiego. Z kolei Centrum 
Nauki Języków Obcych rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące 
lektoratów.

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

DZIEKANATDZIEKANAT
Przed pójściem do dziekanatu koniecznie sprawdź godziny jego 
otwarcia oraz kto jest Twoim opiekunem roku. Pamiętaj, żeby załatwić 
wszystkie sprawy możliwie jak najwcześniej - szczególnie na początku 
semestru czas oczekiwania na wizytę jest znacznie dłuższy, dlatego 
postaraj się zaplanować wszystko wcześniej. 
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PLAN ZAJĘĆPLAN ZAJĘĆ
Nie stresuj się, gdy na początku semestru w planie zajęć na USOSie 
będą Ci się wyświetlały jedynie lektoraty i wf, a na Wirtualnym 
Dziekanacie pozostałe przedmioty. System uzupełnia te informacje 
z opóźnieniem, dlatego nie musisz się obawiać. Radzimy jednak 
sukcesywnie sprawdzać obie te strony w trakcie semestru, aby być 
pewnym, że jest się wpisanym na wszystkie  z zadeklarowanych zajęć. 
W razie braku danego przedmiotu w planie zajęć warto wyjaśnić 
sprawę z odpowiednim wykładowcą lub udać się do  dziekanatu.

ZAJĘCIAZAJĘCIA
Polecamy przyjść na wszystkie zajęcia w pierwszym tygodniu. Dzięki 
temu zapoznasz się z wymaganiami każdego z wykładowców oraz 
zostaną Ci przedstawione warunki zaliczenia danego przedmiotu. 
Wszystkie wykłady będą prowadzone w formie hybrydowej, natomiast 
obecność stacjonarna na innych zajęciach jest obowiązkowa. 
Pamiętaj, że warto dodać się do grup przedmiotowych, tworzonych 
przez studentów na messengerze, by nie umknęły Ci żadne kluczowe 
informacje.

LEKTORATYLEKTORATY
Koniecznie zadbaj o regularną obecność na lektoratach! Opuszczanie 
ich skutkuje dużymi zaległościami, a uczęszczanie na bieżąco ułatwia 
zaliczenie przedmiotu.

Lektorów, w przeciwieństwie do wykładowców, nie wybierasz 
na etapie deklaracji semestralnej. Dla osób rekrutujących się na 
podstawie tylko jednego języka obcego, jako drugi język obcy 
radzimy wybrać ten, z którym się miało styczność, ponieważ poziom 
na zajęciach bywa czasami zaskakująco wysoki. Przydział do grup 
odbywa się na podstawie obowiązkowego testu kompetencji 
językowych. Lektoraty trwają 4 semestry, lecz masz możliwość 
zaliczenia ich wcześniej poprzez napisanie uprzednio egzaminu                                                             
końcowego. W tym przypadku musisz indywidualnie opanować 
wymagany materiał. 
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EGZAMIN ZEROWYEGZAMIN ZEROWY
Tak nazywamy egzamin organizowany w terminie przed sesją. Przy 
wyborze wykładowcy warto dowiedzieć się, czy daje on studentom 
taką opcję. Biorąc udział w zerówce odciążysz sesję i zmniejszysz 
prawdopodobieństwo nakładania się na siebie egzaminów. Radzimy 
również wziąć pod uwagę fakt, że zerówka jest organizowana na 
prawach pierwszego terminu - jeżeli jej nie zdasz, masz jeszcze tylko 
jedną możliwość napisania egzaminu z danego przedmiotu.

SZKOLENIASZKOLENIA
Podczas pierwszego semestru jesteś zobowiązany do zaliczenia kilku 
obowiązkowych szkoleń online: bibliotecznego, BHP, społecznej 
odpowiedzialności organizacji i ochrony własności intelektualnej. 
Rozwiązuje się je na platformie www.e-sgh.pl, a w razie  niepowodzenia 
możesz podchodzić do zaliczenia co 24h. Szkolenia są konieczne 
do zaliczenia semestru, więc polecamy nie odkładać ich na ostatnią 
chwilę i upewnić się jaki jest termin ich ostatecznego zaliczenia, 
ponieważ upływa on w połowie semestru. Szkolenie ze społecznej 
organizacji jako jedyne ma wartość 0.5 ECTS

W-FW-F
Na zajęciach z wychowania fizycznego sam możesz wybrać 
dyscyplinę, którą będziesz uprawiał. Przez pierwsze dwa semestry na 
tych zajęciach obecność jest obowiązkowa. By uniknąć problemów 
z zaliczeniem tego przedmiotu, uczęszczaj na niego regularnie i nie 
odkładaj odrabiania nieobecności na ostatnią chwilę. Większość 
wuefistów akceptuje tylko jedną nieobecność w semestrze. 
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LEGITYMACJELEGITYMACJE
Niewątpliwie rzeczą, którą każdy student powinien mieć zawsze przy 
sobie jest legitymacja studencka. Potwierdza ona Twój status studenta, 
niosący ze sobą wiele korzyści. Legitymacja występuje zarówno 
w standardowej formie fizycznej karty, jak i wersji elektronicznej, 
aktywowanej w aplikacji mObywatel.

Jak wyrobić legitymację studencką krok po kroku?Jak wyrobić legitymację studencką krok po kroku?

 • Zaznacz odpowiednie pole w systemie rekrutacyjnym, aby 
wyrazić chęć wyrobienia legitymacji studenckiej. Jeśli tego nie  
zrobiłaś/eś, najszybciej jak to możliwe, skontaktuj się ze swoim 
asystentem roku. 

 • Zaloguj się do Wirtualnego Dziekanatu (WD). 
 • Opłać wyrobienie legitymacji na indywidualne, złotówkowe konto 

bankowe, które znajdziesz w WD          Opłaty

Wirtualny 
Dziekanat

Opłaty

 • Gdy zobaczysz, że opłata została rozliczona (WD      Opłaty), 
możesz odebrać swoją legitymację w dziekanacie. 

 • W celu odnowienia legitymacji na kolejny semestr, udaj się do 
dziekanatu w wyznaczonych godzinach. Otrzymasz naklejkę, która 
będzie równoznaczna z przedłużeniem ważności legitymacji.

Jak aktywować mLegitymację krok po kroku?Jak aktywować mLegitymację krok po kroku?

 • Aby aktywować mLegitymację, musisz posiadać fizyczną wersję 
legitymacji. 

 • Zaloguj się do USOSweb. 
 • Wejdź w zakładkę “Dla studentów”. 
 • Wejdź w funkcję “mLegitymacja”. 
 • Kliknij przycisk “Zamów mLegitymację” i poczekaj, aż zamówienie 

zostanie zrealizowane. Zazwyczaj trwa to około 15 minut. Aby 
sprawdzić, czy status zamówienia się zmienił, odśwież stronę.
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 • Kiedy Twoja mLegitymacja będzie gotowa do pobrania,  
w USOSweb pojawi się kod QR i kod aktywacyjny. 

 • Następnie otwórz aplikację mObywatel, kliknij “Dodaj dokument” 
i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. 

 • Gotowe! Masz już mLegitymację w aplikacji mobilnej i możesz 
cieszyć się jej wszystkimi zaletami bez noszenia portfela!

PROTIP: By ułatwić sobie życie, warto kodować bilety 30-dniowe  
i 90-dniowe warszawskiego ZTM na legitymacji studenckiej,                        
co można zrobić w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera.

USOSweb
Zamów

mLegitymacjemLegitymacja
Dla 

studentów

PODRĘCZNIKIPODRĘCZNIKI
Nie kupuj podręczników przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. 
Najpierw dowiedz się jakiej literatury wymaga wybrany przez Ciebie 
wykładowca. Wiele podręczników znajduje się w Bibliotece, lecz wiedz, 
że szybko się rozchodzą. Przydatne publikacje naukowe znajdziesz 
również w specjalnych wyszukiwarkach np. Google Scholar oraz  
w wersjach PDF.
Warto też odwiedzić grupę na Facebooku ,,SGH kupię/sprzedam”, 
gdzie kupisz podręczniki po niższej cenie. 

IMPREZYIMPREZY
Czym byłyby studia w SGH bez rozmaitych imprez? Na szczęście 
nie musimy odpowiadać na to pytanie, ponieważ podczas roku 
będzie wiele okazji, by wziąć udział w tego typu inicjatywach, 
m.in. w SGH Opening Night, Otrzęsinach czy Silent Disco. O 
nadchodzących imprezach organizowanych przez organizacje                                                    
studenckie możesz się dowiedzieć zarówno z grup rocznikowych,    
jak i obserwując ich profile.
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OBOZY ZEROWEOBOZY ZEROWE
Warto pojechać na obóz zerowy, czyli wyjazd integracyjny dla 
studentów pierwszego roku, ponieważ jest to idealna okazja do 
nawiązania pierwszych znajomości, integrację i świetną zabawę. Dzięki 
niemu  zdobędziesz  najważniejsze  informacje o  Uczelni  oraz  programie  
i przebiegu studiów, jak również łatwiej odnajdziesz się w nowym 
środowisku. Pamiętaj, aby być na bieżąco z terminami zapisów, bo 
miejsca szybko znikają.

FANPAGE I GRUPY NA FACEBOOKUFANPAGE I GRUPY NA FACEBOOKU
Warto jak najszybciej dołączyć do grupy na Facebooku ,,SGH 
licencjackie 2022-2025”, jak i na fanpage Samorządu Studentów 
oraz Rzecznika Praw Studenta SGH, by być na bieżąco ze 
wszystkimi najważniejszymi informacjami dotyczącymi Uczelni. Aby 
otrzymać  dostęp do przydatnych linków i materiałów, możesz 
dołączyć również do grup z wyższych lat. Nie zapomnij też  
o konwersacjach przedmiotowych tworzonych przez innych 
studentów na Messengerze, gdzie z łatwością skontaktujesz się ze 
znajomymi, z którymi dzielisz zajęcia. Polecamy również obserwować 
Instagram Samorządu Studentów - udostępniane są tam regularnie 
cenne informacje dotyczące najważniejszych terminów i bieżących 
wydarzeń!

ORGANIZACJE I SKN-YORGANIZACJE I SKN-Y
Oprócz zajęć realizowanych w ramach studiów warto zastanowić się 
nad dołączeniem do organizacji, czy też SKNów (Studenckich Kół 
Naukowych). SGH słynie z szerokiej oferty tego typu inicjatyw, więc na 
pewno znajdziesz coś dla siebie! To właśnie podczas przygotowywania 
różnorodnych projektów masz okazję nauczyć się wielu praktycznych 
umiejętności, a także przetestować swoje zdolności. Dodatkowo 
bycie członkiem organizacji lub SKNu pomoże Ci nawiązać nowe 
znajomości i lepiej zintegrować się z innymi studentami, co nie zawsze 
jest łatwe zważając na fakt, że uczęszczamy na zajęcia w mieszanych 
grupach. Dlatego nie czekaj i sprawdź, która z dostępnych opcji 
najbardziej Cię zainteresuje!

https://www.facebook.com/groups/571333914401300
https://www.facebook.com/groups/571333914401300
https://www.facebook.com/samorzadstudentowsgh
https://www.facebook.com/RPSSGH


Doświadczać nowego  
i budować swoje 
doświadczenie?
To Ty wybierzesz, na czym za chwilę będziesz 
znać się najlepiej. Korzystaj z możliwości  
i podążaj własną drogą. W zgodzie ze sobą, 
społecznością, w której żyjesz i środowiskiem. 
 
Ty też chodź po swoje wszystko:  
ey.com/kariera 
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STUDIASTUDIA

SGH, tak jak większość szkół wyższych w Polsce, działa na zasadach                  
systemu bolońskiego. Polega on na tym, że cały tok studiów jest        
podzielony na 3 stopnie: 

•   studia licencjackie lub inżynierskie (pierwszego stopnia)
•   studia magisterskie (drugiego stopnia)
•   studia doktoranckie (trzeciego stopnia)

Obecnie rozpoczynasz pierwszy semestr studiów licencjackich (tzw. 
licencjatu), które trwają 3 lata, czyli 6 semestrów.

PUNKTY ECTSPUNKTY ECTS
Każdy przedmiot ma swoją wagę, którą nazywamy punktami ECTS. W ciągu 
3 lat studiów licencjackich musisz zrealizować co najmniej 180  punktów 
ECTS (czyli min. 30 ECTS w semestrze). Jednak studenci wyrabiają 
zazwyczaj 36-39 ECTS podczas każdego semestru. Dzięki punktom ECTS 
można wyliczyć średnią ważoną z poszczególnych przedmiotów i można 
otrzymać całkowitą średnią ze studiów, która przydaje się później m.in. 
przy aplikowaniu na Erasmusa, bądź przy zgłaszaniu się po stypendium. 

Jeśli w trakcie sesji nie zaliczysz przedmiotu ani w pierwszym terminie, ani 
w drugim terminie (poprawkowym), możesz ubiegać się o wpis warunkowy 
(tzw. warunek). Oznacza to, że będziesz musiał jeszcze raz zapisać się na 
ten przedmiot, uczęszczać na zajęcia i zdać go w sesji oraz zapłacić za 
swój niezdany przedmiot. Stawka ta wynosi 150 zł za 1 ECTS. Przykładowo, 
w przypadku niezdania w pierwszym semestrze z matematyki, która ma 8 
ECTSów, trzeba zapłacić 1200 zł. Natomiast niezaliczenie socjologii, która 
ma zaledwie 3 ECTSy, kosztuje 450 zł. Opłaty te obowiązują również przy 
przekroczeniu limitu 186 darmowych punktów ECTS.

SYSTEM BOLOŃSKISYSTEM BOLOŃSKI
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Przedmioty w SGH dzielą się na:Przedmioty w SGH dzielą się na:
   ➪ ➪ podstawowepodstawowe  (obowiązkowe do zaliczenia dla wszystkich studentów)(obowiązkowe do zaliczenia dla wszystkich studentów)
   ➪ ➪ kierunkowekierunkowe  (obowiązkowe dla studentów danego kierunku) (obowiązkowe dla studentów danego kierunku) 
   ➪ ➪ dodatkowedodatkowe (do wyboru spośród wszystkich oferowanych  (do wyboru spośród wszystkich oferowanych 

przedmiotów)         przedmiotów)         

STRUKTURA PROGRAMU STUDIÓW

Grupy przedmiotów

Forma studiów

Stacjonarne Niestacjonarne 
sobotnio - niedzielne

godziny godziny godzinyECTS ECTS ECTS

690 74 690 74 364 + 105* 74

420 42 420 42 154 + 161* 42

270** 29

150 15 150 15 70 15

39,5208**od 29 do
    39,5

   od 270 
 do 395 **

240
240

10,5
10,5

240
-/240

10,5
-/10,5

96+24*
-

10,5
-

V. Wychowanie fizyczne 60 - - - -

VI. Praktyka

VII. Proseminarium 
z metodyki studiowania

VIII. Seminarium 
licencjackie

90 3 90 3 90 3

10 1 10 1 6 1

30

2050** 180

10 30

1875 /
1990 ** 180

10 21 

939+ 290* 180

10

4

1
,2

1

1 ,2

1 1

-
3
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DEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓWDEKLARACJE STUDENTÓW NA I SEMESTR STUDIÓW

TerminTermin EtapEtap

1 września (czwartek) od godz. 10.00 
– 5 września 2022
 (poniedziałek) do godz. 10.00

12 września (poniedziałek) 2022

14 września (środa) od godz. 10.00 
– 15 września 2022 (czwartek) 
do godz. 10.00

16 września 2022 (piątek)

17 września (sobota) od godz. 10.00 
– 20 września 2022 (wtorek) do godz. 
10.00

22 września 2022 (czwartek)

I etap wyborów studenckich dla 
studentów rozpoczynających studia    
w SGH, zarówno w trybie stacjonarnym,  

jak i niestacjonarnym

Publikacja wstępnego planu zajęć dla 
studentów I-go semestru

II etap wyborów studenckich dla 
studentów rozpoczynających studia w SGH 
(wszystkie tryby), którzy brali udział w I etapie 

deklaracji (Preferencjach) 
– I tura

Przerwa techniczna 

II etap wyborów studenckich dla 
studentów rozpoczynających studia w SGH – 

II tura (dopisywanie się do 
uruchomionych przedmiotów 

obowiązkowych dla I semestru studiów 
w miarę wolnych miejsc, brak możliwości 

wypisywania się z przedmiotów)

Publikacja planu zajęć dla 
studentów I-go semestru

23 września (piątek) od godz. 10.00 
– 26 września 2022 (poniedziałek) do 
godz. 10.00

24 września (sobota) od godz. 10.00 
– 26 września 2022 (poniedziałek) do 
godz. 10.00

28 września (środa) od godz. 10.00 
– 3 października 2022 (poniedziałek) 
do godz. 10.00

10 października (poniedziałek) od 
godz. 10.00 – 02 listopada (środa) do 
godz. 10.00 2022

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla 
wszystkich studentów deklarujących 
przedmioty na I semestr (możliwość 

dopisania się do wszystkich przedmiotów      
w miarę wolnych miejsc, brak możliwości 

wypisywania się z przedmiotów)– etap dla 
SLLD, SLLA, NLLP

Dodatkowy etap wyborów studenckich dla 
wszystkich studentów deklarujących przed-

mioty na I semestr- etap dla NLLS

Dodatkowy etap dopisywania się 
studentów do zajęć „za zgodą wykładowcy” 
dla wszystkich studentów – akceptacja przez 

wykładowców do 05.10.2022

Jednorazowe wypisywanie się z zajęć –
 termin weryfikacji decyzji przez dziekanat  do 

8 listopada 2022 (wtorek)

TERMINY DEKLARACJI
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ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
2022/2023

Dni adaptacyjne 

Sesja zimowa – I termin

Przerwa w semestrze zimowym 

Sesja zimowa – II termin

Data D tygodnia 

sobota – niedziela 

czw

11 listopada 2022 r.

24 grudnia 2022 r. – 
1 stycznia 2023 r. sobota – niedziela

6 stycznia 2023 r.

23 stycznia 2023 r. – 
5 lutego 2023 r.

6 – 10 lutego 2023 r.

11 – 17 lutego 2023 r.

18 lutego 2023 r. –
11 czerwca 2023 r. sobota – niedziela

7 – 11 kwietnia 2023 r.

29 kwietnia 2023 r. – 
3 maja 2023 r.

27 – 28 maja 2023 r. sobota – niedziela

8 czerwca 2023 r. czwartek

Sesja letnia – I termin 12 – 25 czerwca 2023 r.

Sesja letnia – II termin
niedziela
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EKONOMIA
Studia te pozwalają uzyskać bardzo szeroką wiedzę ogólną 
i kompetencje umożliwiające podejmowanie pracy w wielu 
obszarach życia gospodarczego i społecznego. W szczególności 
kształcą one specjalistów dysponujących nie tylko znajomością 
narzędzi analiz mikro i makroekonomicznych, ale także szerszą 
i głębszą niż absolwenci innych kierunków wiedzą w dziedzinie 
zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych.

KIERUNKIKIERUNKI

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
Studia te dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz 
wyposażają studentów w podstawową wiedzę umożliwiającą 
prowadzenie analiz finansowych. Rozwijają też kompetencje 
umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze 
specjalisty w dziedzinie finansów i rachunkowości lub 
prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE
Studia te pomagają zrozumieć globalną dynamikę handlu i rynków 
kształtowaną przez siły globalizacji oraz ocenić ich wpływ na 
poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. 
Przygotowują do pracy w środowisku międzynarodowym 
początkujących specjalistów, którzy będą mogli być zatrudnieni 
w zajmujących się finansami, sprzedażą, logistyką i marketingiem 
jednostkach organizacyjnych podmiotów biznesowych                                           
i pozabiznesowych.
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METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII
I SYSTEMY INFORMACYJNE
Studia te charakteryzują się licznymi praktycznymi przedmiotami 
w zakresie analiz statystycznych, ekonometrycznych                                      
i finansowych, podejmowania  decyzji, demografii, ubezpieczeń 
i informatyki. Rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie 
pracy zawodowej wymagającej stosowania narzędzi 
matematematycznych,  statystycznych,  ekonometrycznych          
i informatycznych. 

ZARZĄDZANIE
Studia te dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną                                 
z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą 
istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. 
Rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej  
w charakterze specjalisty oraz menedżera/ kierownika średniego 
szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach.



Połącz karierę 
z pasją 
i rozwijaj się 
w międzynarodowym 
środowisku

Aplikuj

Wymagania:

Aktywny status studenta 

Dostępność w wymiarze 30h/tyg

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego 
(min. B2)

Chęci i gotowość do nauki

Dodatkowe zdolności i umiejętności 
w zależności od działu, do którego aplikujesz

Dlaczego warto:

Możliwość podjęcia długoterminowej 
współpracy po zakończeniu praktyk 
w pełnym wymiarze godzin

Ambitne projekty dla najbardziej 
prestiżowych klientów na świecie

Płatne praktyki z elastycznymi godzinami 
pracy i możliwością pracy zdalnej

Tworzymy 
innowacje jutra 
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INFORMATOR STUDENCKIINFORMATOR STUDENCKI
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STANDARYZACJASTANDARYZACJA

STANDARYZACJA I STANDARYZACJA I 
GRUPY PRZEDMIOTÓWGRUPY PRZEDMIOTÓW

Od czterech lat wszystkie przedmioty podstawowe oraz kierunkowe 
na studiach I i II stopnia podlegają procesowi standaryzacji. O stopniu 
zaawansowania decyduje koordynator. Możliwe jest, aby egzaminy np. 
z matematyki czy statystyki odbywały się dla wszystkich grup w tym 
samym czasie oraz miały bardzo podobną treść. W przypadku różnych 
przedmiotów podstawowych i kierunkowych koordynator przedmiotu 
może także decydować o jego formie, która jest taka sama dla wszystkich 
studentów, bez względu na wybranego wykładowcę. Istnieje również 
możliwość, że każdy wykładowca układa dla swoich studentów oddzielny 
egzamin, ale musi on zostać zaakceptowany przez koordynatora.

WYBÓR PRZEDMIOTÓWWYBÓR PRZEDMIOTÓW
Plan studiów w SGH zakłada realizację 30 punktów ECTS w trakcie każdego 
semestru. Dodatkowo studenci mają możliwość realizacji przedmiotów 
ponadprogramowych podczas wcześniejszych semestrów. Mogą to być 
przedmioty podstawowe z drugiego lub trzeciego semestru, przedmioty 
konkursowe, lub przedmioty związane z kierunkiem. Ostatnia opcja 
zalecana jest tylko tym, którzy wiedzą jaką drogę chcą obrać w Wielkiej 
Różowej. Warto jednak nie realizować przedmiotów kierunkowych zbyt 
szybko, ponieważ może się okazać, że używają one wiedzy nauczanej na 
przedmiotach podstawowych. Aby dowiedzieć się więcej, wskazane jest, 
zajrzeć do sylabusa przedmiotu, w którym znajdują się informacje dotyczące 
programu przedmiotu. Można go znaleźć w Wirtualnym Dziekanacie. 
Szybka realizacja przedmiotów odbywających się programowo w trakcie 
dalszych semestrów pozwala na odciążenie się w późniejszej fazie nauki.



PRZEDMIOTY

35

GRUPY PRZEDMIOTÓWGRUPY PRZEDMIOTÓW

PRZEDMIOTY PODSTAWOWEPRZEDMIOTY PODSTAWOWE
74 ECTS74 ECTS

Niezależnie od wybranego kierunku każdy student jest zobowiązany do 
zrealizowania wszystkich przedmiotów podstawowych. Ich łączna wartość 
to 74 ECTS i są przewidziane na pierwsze 3 semestry. Te przedmioty to 
m.in. matematyka, statystyka, mikroekonomia I i II, makroekonomia I i II, 
finanse czy rachunkowość.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWEPRZEDMIOTY KIERUNKOWE
42 ECTS42 ECTS

Każdy z pięciu kierunków licencjackich posiada pulę przedmiotów 
kierunkowych, które każdy ze studentów musi zrealizować. Przedmioty 
znacząco się różnią, ale zawsze ich łączna wartość to 42 ECTS. 
Wybierając kierunek w deklaracji na trzeci semestr, warto przejrzeć listę 
przedmiotów kierunkowych i zdecydować, czy odpowiadają osobistym 
zainteresowaniom.

PRZEDMIOTY DODATKOWEPRZEDMIOTY DODATKOWE
29 ECTS29 ECTS

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEMPRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z KIERUNKIEM  (co najmniej 15 ECTS)(co najmniej 15 ECTS)

W ramach puli przedmiotów dodatkowych można wybierać przedmioty 
związane z kierunkiem i przedmioty konkursowe, z tym zastrzeżeniem, że 
kierunkowe muszą stanowić wartość przynajmniej 15 ECTS. Wybierając 
konkretny zestaw przedmiotów można zrealizować jedną ze specjalności – 
najczęściej jest to 5 przedmiotów po 3 ECTS-y. Nie jest to jednak konieczne. 
Można ukończyć studia licencjackie bez specjalności, zatem nie jest 
problemem dobór przedmiotów kierując się wyłącznie zainteresowaniami. 

NA STUDIACH DZIENNYCH
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WPIS WARUNKOWY I WPIS WARUNKOWY I 
TERMIN POPRAWKOWYTERMIN POPRAWKOWY

Wpis warunkowy (pot. warunek/warun)
To inaczej zgoda na kontynuowanie studiów, pomimo braku zaliczenia 
przedmiotu w danym semestrze, pod warunkiem powtarzania go i zaliczenia 
w kolejnym semestrze. Wpis warunkowy można uzyskać maksymalnie             
z dwóch przedmiotów w trakcie jednego semestru studiów - wyjątkiem 
jest pierwszy semestr, po którym możliwe jest uzyskanie warunku tylko                
z jednego przedmiotu. Co istotne, nie można uzyskać wpisu warunkowego, 
jeżeli po raz drugi z kolei nie zaliczyło się tego samego przedmiotu.

Termin poprawkowy (pot. poprawka)
Jest pisany przez studentów, którzy nie uzyskali zaliczenia w I terminie (lub 
nie zostali do niego dopuszczeni z racji niezaliczenia ćwiczeń). Odbywa się 
w drugiej części sesji egzaminacyjnej. Jako ocena końcowa traktowana 
jest średnia ocen z I i II terminu. Najczęściej w tym terminie również piszą 
po raz pierwszy egzamin osoby, które np. ze względów zdrowotnych nie 
mogły przystąpić w I.

PORADNIK DOBORU PORADNIK DOBORU 
PRZEDMIOTÓWPRZEDMIOTÓW

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie daje Ci rzadko spotykaną możliwość 
tworzenia i modyfikowania (do pewnego stopnia oczywiście) Twojego 
indywidualnego planu studiów. Dlaczego by więc z niej nie skorzystać? 
Wymagane na każdym semestrze podstawowe 30 punktów ECTS nie 
angażuje wcale aż tyle czasu i wysiłku jak mogłoby się na pierwszy rzut oka 
wydawać, zatem warto zastanowić się nad realizacją kilku przedmiotów 
szybciej, niż przewidywałby to plan. 

PRZEDMIOTY KONKURSOWEPRZEDMIOTY KONKURSOWE  (AUTORSKIE)(AUTORSKIE)
Przedmioty konkursowe posiadają bardzo szeroką i ciekawą ofertę, więc 
przy odpowiedniej selekcji każdy znajdzie coś dla ciebie. Dla wielu są tylko 
sposobem na zdobycie łatwych punktów ECTS, lecz zaleca się dobór tych 
przedmiotów wedle własnych zainteresowań. Przedmioty w tej puli to m.in. 
Islam, Wyspy tropikalne we współczesnej gospodarce światowej, Historia 
PRL czy nawet A Review of Classic American Movies. Popularną opcją w tej 
puli jest też nauka trzeciego języka obcego od podstaw. 
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Niektórzy studenci podejmują taką decyzję chcąc odciążyć swój semestr 
spędzany w ramach wymiany za granicą, aby móc ze spokojem oddać się 
poznawaniu kultury odwiedzanego kraju; inni – aby móc poświęcić więcej 
czasu na pisanie pracy licencjackiej. Najbardziej ambitnym natomiast 
udaje się zakończyć studia licencjackie w jedynie pięć semestrów. Nawet 
jeśli nie odnajdujesz siebie w żadnej z wymienionych grup, to zakładamy, 
że na pewno wolałbyś na trzecim semestrze zająć się już przedmiotami 
kierunkowymi, a nie dalej omawiać bardzo ogólne zagadnienia na 
przedmiotach podstawowych. Mając to na uwadze przygotowaliśmy dla 
Ciebie krótki poradnik, który pomoże Ci usystematyzować ten proces          
i zabrać się za niego „z głową”.

Przedmioty podstawowe z trzeciego semestru, które można 
zrealizować wcześniej: 
Zarządzanie (wykład), zarządzanie (konwersatorium) lub marketing, 
socjologia lub filozofia [w przypadku studiów niestacjonarnych realizowane 
na pierwszym semestrze], ekonomia międzynarodowa, nauka o państwie 
lub integracja europejska oraz polityka gospodarcza i społeczna.

Przez wielu polecanym jest zrealizować jak najwięcej z nich jeszcze 
na pierwszym roku studiów. Odradzamy dobieranie przedmiotów 
kierunkowych. Przyczyna jest prosta – nawet, jeśli wydaje Ci się, że jesteś 
już pewien swojego przyszłego kierunku, to ostatecznie zawsze może 
okazać się, że zmienisz zdanie. Pamiętaj, że darmowe jest jedynie 186 
punktów ECTS, warto zatem realizować je z rozwagą.

Wymienione wyżej przedmioty są stosunkowo proste i nie wymagają 
znajomości materiału z innych przedmiotów podstawowych (stąd brak 
w zestawieniu obowiązkowej na trzecim semestrze Makroekonomii II), 
dlatego kolejność w jakiej je zrealizujesz nie ma zbytniego znaczenia.

Zwróć jedynie uwagę na następujące kwestie:

       Nie dokładaj sobie zbyt dużo, 

a przynajmniej nie na pierwszym semestrze. Nie masz jeszcze doświadczenia 
w nauce do sesji i nie znasz do końca swoich możliwości, dlatego nie 
powinieneś porywać się z motyką na słońce i realizować od razu 45 
punktów ECTS. Sugerujemy dobierać po 2-3 przedmioty na semestr 
tak, abyś mógł ograniczyć do minimum liczbę nieprzespanych nocy                           
w tygodniach poprzedzających egzaminy.
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       Zwróć uwagę na konwersatoria. 

W pierwszym semestrze realizujesz już jedno konwersatorium – historię 
gospodarczą lub geografię ekonomiczną. Obecność na tych zajęciach 
jest, w zależności od wykładowcy, albo obowiązkowa albo silnie wskazana. 
Nie najlepszą decyzją byłoby zatem dobranie sobie w tym semestrze 
kolejnych dwóch prowadzonych w tej formule przedmiotów (zarządzanie 
lub marketing i filozofia lub socjologia), dlatego sugerujemy wybór 
przedmiotu wykładowego. Wierzymy oczywiście, że będziesz studentem 
obowiązkowym i nie zamierzasz opuszczać żadnych zajęć, zdarzają się 
jednak wypadki losowe.

    Oba przedmioty z zarządzania nie muszą być realizowane na tym 
samym semestrze, możesz bez problemu dobrać sobie wykłady                        
z zarządzania w semestrze pierwszym, a konwersatorium w drugim.

        Zwróć uwagę na liczbę chętnych do wykładowcy.

W pierwszym i drugim semestrze o tym, czy dostaniesz się na zajęcia do 
wybranego dydaktyka decyduje Twoja pozycja w rankingu rekrutacyjnym. 
Jeżeli zatem plasujesz się gdzieś w drugiej połowie listy, powinieneś raczej 
odpuścić sobie najbardziej obleganych wykładowców. Liczbę chętnych 
można sprawdzić z poziomu Wirtualnego Dziekanatu podczas wypełniania 
deklaracji poprzez kliknięcie na sygnaturę danego przedmiotu. 
Grupy wykładowe liczą sobie zazwyczaj około 100 miejsc, ćwiczenia                
i konwersatoria natomiast - od 20 do 30.

    Lektoraty z języków obcych na pierwszych dwóch semestrach 

odbywają się w każdy wtorek i piątek w godzinach 8:00 - 11:30. 
Uwzględnij je przy dobieraniu przedmiotów, tak aby w miarę możliwości 
uniknąć kolizji w planie zajęć, ponieważ te dobrane przedmioty zostaną 
usunięte. 

         Pamiętaj o liczbie punktów ECTS potrzebnych na każdym semestrze. 

Regulamin studiów określa liczbę punktów ECTS, która powinna znajdować 
się na Twoim koncie po danym semestrze wzorem 30 x N, gdzie N jest 
liczbą zrealizowanych do tej pory semestrów (zatem do końca pierwszego 
semestru należy zrealizować ich 30, do końca drugiego - 60 itd.). 
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PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWEPRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE

SEMESTR ISEMESTR I
MIKROEKONOMIAMIKROEKONOMIA  
WYKŁAD + ĆWICZENIA
To prawdopodobnie twój pierwszy kontakt z prawdziwą ekonomią. Na 
zajęciach odświeżysz sobie wiedzę o grze popytu i podaży, poznasz 
podstawowe modele ekonomiczne, a także zrozumiesz, czym w swoich 
działaniach kierują się producent i konsument. Wiedza zdobyta na 
wykładzie i ćwiczeniach będzie podstawą twojej dalszej podróży po 
świecie nauk ekonomicznych, dlatego radzimy solidnie przyłożyć się 
do nauki, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że wykładowcy bardzo 
chętnie nagradzają aktywnych studentów dodatkowymi punktami. 
Zarówno ćwiczenia, jak i wykłady odbywają się co tydzień.

MATEMATYKAMATEMATYKA
WYKŁAD + ĆWICZENIA
Jeśli z niecierpliwością wyczekiwałeś momentu, kiedy na twojej ścieżce 
edukacji w końcu pojawią się będące już przedmiotem legend całki, to 
mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Całki oznaczone, nieoznaczone, 
macierze, funkcje wielu zmiennych i nie tylko. Wszystko to czeka Cię 
na zajęciach z matematyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Przedmiot zaliczany jest dwoma kolokwiami, pierwsze odbywa się             
w połowie semestru a drugie w sesji. Wielu ćwiczeniowców ma również 
w zwyczaju robić niezapowiedziane kartkówki, dlatego radzimy uczyć 
się systematycznie. Wykład, podobnie jak ćwiczenia, odbywa się raz   
w tygodniu.

PODSTAWY PRAWAPODSTAWY PRAWA
WYKŁAD

Jeśli przy wyborze studiów Twoją drugą opcją było prawo, albo 
wręcz zamierzasz je studiować równolegle do Twojej nauki  w SGH, to 
poczujesz się tu jak ryba w wodzie. Na zajęciach dowiesz się między 
innymi jakie są źródła prawa, albo czym jest i z czego składa się norma 
prawna. Nauczysz się również stosować prawo w praktyce dzięki 
analizie obszernych kazusów. Wykłady odbywają się co tydzień.
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WYMIENNIE:

GEOGRAFIA EKONOMICZNAGEOGRAFIA EKONOMICZNA
KONWERSATORIUM

Jeśli rozszerzenie w liceum nadal nie nasyciło Twojego głodu wiedzy 
geograficznej, to jest to zdecydowanie przedmiot dla Ciebie. Na 
zajęciach rozwiniesz swoje dotychczasowe umiejętności, poznasz 
wiele ciekawostek oraz będziesz miał mnóstwo okazji do analizowania 
map i interpretacji wykresów. Radzimy regularnie uczestniczyć                                                     
w konwersatoriach, gdyż wykładowcy mają w zwyczaju nagradzać 
obecność dodatkowymi punktami. Zajęcia odbywają się raz                               
w tygodniu.

HISTORIA GOSPODARCZAHISTORIA GOSPODARCZA
KONWERSATORIUM

Jeśli na historii męczyłeś się wkuwaniem dat wielkich bitew i imion 
władców, za to przy omawianiu przebiegu oceanicznych szlaków 
handlowych czy gospodarki Związku Radzieckiego świeciły Ci się 
oczy, to zdecydowanie powinieneś wybrać historię gospodarczą. 
Na zajęciach odkryjesz korzenie podziału Europy na biedny wschód 
i bogaty zachód, dowiesz się jak powstała Łódź, a także zrozumiesz 
fenomen epoki Edwarda Gierka. Konwersatoria odbywają się co tydzień.

WSTĘP DO INFORMATYKI GOSPODARCZEJWSTĘP DO INFORMATYKI GOSPODARCZEJ
LABORATORIUM
Na zajęciach z informatyki gospodarczej będziesz miał szansę 
zbudować swój własny projekt systemu informatycznego, pracować 
nad bazami danych, ale przede wszystkim poznać tajniki programu 
Microsoft Excel, którego dogłębna znajomość często jest przez 
pracodawców wymagana. Laboratoria odbywają się co tydzień.
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SEMESTR IISEMESTR II
MIKROEKONOMIA IIMIKROEKONOMIA II
WYKŁAD + ĆWICZENIA

Ciąg dalszy Twojej podróży po świecie mikroekonomii. Materiał na tym 
przedmiocie dość mocno powiązany jest z zagadnieniami poruszanymi 
na mikroekonomii I, tym razem analizuje się je już z użyciem aparatu 
matematycznego, warto więc wynieść z pierwszego semestru 
przynajmniej podstawową wiedzę. Dydaktycy dużo bardziej szczegółowo 
przedstawią Ci tu rynek doskonale konkurencyjny czy monopol, a także 
wprowadzą modele konkurencji niedoskonałej. Wykład odbywa się co 
tydzień, ćwiczenia natomiast co dwa tygodnie.

MAKROEKONOMIA IMAKROEKONOMIA I
WYKŁAD + ĆWICZENIA
Poznawszy już zasady rządzące gospodarką na poziomie indywidualnych 
osób i przedsiębiorstw możesz teraz skupić się na niej jako całości. Na 
zajęciach z makroekonomii I dowiesz się między innymi czym różnią się 
od siebie szkoła neoklasyczna i keynesowska, w jaki sposób banki kreują 
pieniądz, a także czy wzrostowi wydatków publicznych musi towarzyszyć 
inflacja. Zrozumiesz także historyczne procesy, które uwarunkowały to, 
jak wygląda dziś światowa gospodarka. Zarówno wykład, jak i ćwiczenia 
odbywają się co tydzień.

RACHUNKOWOŚĆRACHUNKOWOŚĆ
WYKŁAD + ĆWICZENIA
Na zajęciach z rachunkowości poznasz, jak sama nazwa wskazuje, system 
rachunkowy. Będziesz miał okazję sporządzać bilanse, rachunki zysków 
i strat, a także prowadzić operacje na księgach rachunkowych. Zdobyta 
wiedza będzie solidną podstawą do dalszej nauki na kierunku Finanse          
i Rachunkowość. Zarówno ćwiczenia, jak i wykład odbywają się co dwa 
tygodnie. 
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SEMESTR IIISEMESTR III

MAKROEKONOMIA IIMAKROEKONOMIA II
WYKŁAD + ĆWICZENIA
Ciąg dalszy Twojej przygody z makroekonomią. Podobnie jak                                       
w przypadku przedmiotów mikroekonomicznych, materiał realizowany 
na makroekonomii II będzie mocno związany z zagadnieniami 
poruszanymi w trakcie zajęć w poprzednim semestrze. Wykładowcy 
bardziej szczegółowo objaśnią tutaj zasady funkcjonowania rynku pracy, 
kursów walutowych czy też teorię wzrostu gospodarczego. Wykłady 
odbywają się co tydzień, ćwiczenia natomiast co dwa tygodnie.

STATYSTYKASTATYSTYKA
WYKŁAD + ĆWICZENIA
Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, czy istnieje związek między konsumpcją 
sera per capita  a liczbą śmierci spowodowanych zaplątaniem w pościel, 
to na zajęciach ze statystyki czeka na Ciebie odpowiedź. Będziesz miał tu 
okazję nauczyć się wnioskowania statystycznego,      a także praktycznych 
umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązywać konkretne problemy. Jeżeli 
wiążesz swoją przyszłość  z kierunkiem Metody Ilościowe  w Ekonomii        
i Systemy Informacyjne to powinieneś szczególnie przyłożyć się do 
nauki tego przedmiotu, zdobyta tu wiedza będzie bowiem bazą, na 
której opierać się będzie Twoje dalsze kształcenie. Wykłady odbywają 
się raz na dwa tygodnie, ćwiczenia natomiast co tydzień. 

Wykłady dadzą Ci solidną podstawę wiedzy o finansach. Poznasz na nich 
narzędzia służące do analizy zjawisk finansowych, a także dowiesz się 
jak wpływają one na sytuację gospodarczą. Zrozumiesz, jak działają rynki 
finansowe, ubezpieczenia społeczne, czy też instytucje Unii Europejskiej. 
Na ocenę końcową składa się egzamin z pytaniami otwartymi oraz esej 
pisany w trakcie semestru. Zajęcia odbywają się co tydzień. 

FINANSEFINANSE
WYKŁAD
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EKONOMIA MIĘDZYNARODOWAEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA
WYKŁAD

Na zajęciach z ekonomii międzynarodowej wykorzystasz narzędzia 
poznane na innych przedmiotach ekonomicznych do nauki                                     
o funkcjonowaniu gospodarki światowej. Poznasz tutaj wiele modeli             
i teorii handlu międzynarodowego, dowiesz się jak na bilans handlowy 
wpływają cła i subsydia, a także zrozumiesz, jak państwa kształtują 
swoją politykę handlową. Wykłady odbywają się raz w tygodniu w bloku 
trwającym dwie i pół godziny. 

POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNAPOLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
WYKŁAD

Wykłady z polityki gospodarczej i społecznej przybliżą Ci rolę państwa 
w gospodarce. Zobaczysz, za pomocą jakich instrumentów i przede 
wszystkim w jakim celu instytucje państwowe mogą przeprowadzić 
interwencję w mechanizmy rynkowe, a także jakie przynosi to skutki. 
Dowiesz się także wiele o sektorze finansów publicznych w Polsce              
i w innych krajach. Wykłady odbywają się co tydzień.

ZARZĄDZANIEZARZĄDZANIE
WYKŁAD

Na zajęciach dowiesz się czego w zasadzie dotyczą i jak rozwijają się 
nauki o zarządzaniu. Zrozumiesz, jak należy organizować działania 
przedsiębiorstwa, aby były one jak najbardziej efektywne, a także 
poznasz strukturę firm działających już na rynku. Wykłady odbywają się 
co tydzień.  
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WYMIENNIE:
SOCJOLOGIASOCJOLOGIA
KONWERSATORIUM

Dzięki zajęciom z socjologii spojrzysz na społeczeństwo z zupełnie 
innej perspektywy. Poznasz wiele problemów i zjawisk społecznych 
takich jak przemiany zachodzące w strukturze współczesnej rodziny 
czy też wzrost popularności ruchów nacjonalistycznych w Europie. Esej 
lub prezentacja w grupach często stanowią część oceny końcowej. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

FILOZOFIAFILOZOFIA
KONWERSATORIUM

Przedmiot ten jest doskonałym wprowadzeniem do świata filozofii. Na 
zajęciach będziesz miał okazję obserwować rozwój europejskiej myśli 
filozoficznej na przestrzeni wieków i zobaczysz, jaki wpływ na Twoje 
życie i otaczający Cię świat mają tacy myśliciele jak Arystoteles czy 
Immanuel Kant. Zajęcia odbywają się co tydzień.

ZARZĄDZANIEZARZĄDZANIE
KONWERSATORIUM

Na konwersatorium z zarządzania będziesz miał okazję wykorzystać 
w praktyce wiedzę zdobytą na wykładach. Obok wielu ciekawych 
case studies czeka na Ciebie przygotowywanie analizy SWOT 
przedsiębiorstwa, opracowywanie strategii rozwoju, czy sporządzanie 
biznesplanu. Podstawą oceny jest aktywny udział w konwersatoriach. 
Zajęcia odbywają się co tydzień. 

MARKETINGMARKETING
KONWERSATORIUM

Jeśli zdarzyło Ci się już zastanawiać, jak złota statuetka Effie Awards 
wyglądałaby na Twoim biurku, to zdecydowanie jest to przedmiot dla 
Ciebie. Konwersatoria dość sporo czerpią z zarządzania, są jednak 
przy tym dużo bardziej szczegółowe. Zajmiesz się tutaj takimi działami 
marketingu jak chociażby pozycjonowanie oferty, kształtowanie polityki 
cenowej czy też tworzenie kampanii komunikacyjnej. Zajęcia odbywają 
się co tydzień.

WYMIENNIE:
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NAUKA O PAŃSTWIENAUKA O PAŃSTWIE
WYKŁAD

Czy to faktycznie, cytując artystę, metoda różni dyktatury od republiki? 
Przekonasz się o tym na zajęciach nauki o państwie. Czekają na Ciebie 
długie godziny rozważań o ustrojach i systemach politycznych, a także 
pochodzeniu i mechanizmie instytucji państwowych. Jeśli planujesz po 
studiach karierę w ministerstwie, to przedmiot ten jest Ci absolutnie 
niezbędny. Wykłady odbywają się raz w tygodniu.

INTEGRACJA EUROPEJSKAINTEGRACJA EUROPEJSKA
WYKŁAD

Jeśli uważasz się za ponadprzeciętnego euroentuzjastę, a nocami 
śni Ci się federacja europejska lub po prostu chciałbyś dowiedzieć 
się o UE trochę więcej, to ten przedmiot będzie dla Ciebie idealnym 
wyborem. Poznasz tu historię Unii Europejskiej,   a także jej strukturę                                 
i mechanizmy funkcjonowania. To jednak nie wszystko, materiał obejmuje 
bowiem również zagadnienia dotyczące pozostałych, przyćmionych 
może nieco przez UE, organizacji i projektów integracyjnych. Zajęcia 
odbywają się co tydzień. 

WYMIENNIE:
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KRYTERIA OCENY
Zebraliśmy dla Ciebie opinie o wykładowcach. Studenci ocenili ich pod 
względem łatwości zaliczenia, prostudenckości, umiejętności przekazania 
wiedzy oraz ciekawości zajęć. Kryteria funkcjonują w skali od 1 do 5.                                                
1 oznacza np. najmniej ciekawe zajęcia, najtrudniejsze zaliczenie, natomiast 
5 - najbardziej prostudenckiego wykladowcę czy najłatwiejsze zaliczenie.

Łatwość zaliczenia

Prostudenckość

Umiejętność przekazania 
wiedzy

Ciekawość zajęć
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OPINIE O WYKŁADOWCACH 

SEMESTR ISEMESTR I
GEOGRAFIA EKONOMICZNAGEOGRAFIA EKONOMICZNA

dr hab. Jacek Brdulak
Zdaniem studentów, zajęcia nie należą do najciekawszych, 
jednak warto na nie uczęszczać, ponieważ frekwencja 
jest nagradzana. Wykładowca zaleca oglądać swoje 
materiały na youtubie, co rekompensuje brak obecności 
na zajęciach. Zaliczenie uznawane jest za proste.

dr Maciej Gurbała
Już po pierwszych zajęciach u Pana doktora widać, że 
prowadzi je z pasją. Na zajęciach można dostać plusy za 
aktywność, a po zdobyciu odpowiedniej liczby plusów 
podnoszą one ocenę końcową o połowę. Terminy 
egzaminu w sesji były przydzielone każdemu studentowi 
na chwilę przed zaliczeniem, co było dosyć kłopotliwe. 
Pan doktor organizuje zerówkę. 

dr Dariusz Kotlewski
Plusem jest to, że Pan doktor udostępnia materiały 
przydatne do egzaminu. Jest to opcja dla osób mało 
ambitnych, które nie chcą się skupić na tym przedmiocie. 
Łatwo jest zaliczyć egzamin, aczkolwiek konwersatorium 
nie jest prowadzone zbyt ciekawie. Dodatkowe plusy 
otrzymuje się poprzez znajomość treści z poprzednich 
zajęć. 
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dr Marcin Molenda
Zajęcia prowadzone przez Pana doktora należą do 
bardzo ciekawych, ale specyficznych. Dodatkowo 
są one urozmaicone poprzez żarty oraz osobiste 
doświadczenia z podróży. Jest możliwość zdania 
przedmiotu poprzez ustną zerówkę, ale jest to 
przywilej, który otrzymują osoby uczęszczające 
na zajęcia. Frekwencja jest również nagradzana 
dodatkowymi punktami.

dr hab. Dorota Niedziółka
Profesor Niedziółka uważana jest za miłą. Warto 
być aktywnym na jej zajęciach, a zasady zaliczenia 
są przedstawione w jasny sposób. W trakcie 
konwersatorium prowadzone są dyskusje. Wykładowca 
udostępnia prezentacje, a egzamin można zdać              
w terminie zerowym. 

dr Maciej Mróz

Doktor Mróz jest uważany za bardzo sympatycznego 
i prostudenckiego wykładowcę. Uczy logicznego 
myślenia bez uczenia się na pamięć. Na jego 
zajęciach przychodzi się z przyjemnością. Porusza 
on ważne i potrzebne treści do egzaminu. Podczas 
konwersatorium zawsze prowadzone są dyskusje, 
co umila i przyśpiesza czas trwania zajęć. Pan doktor 
bardzo docenia aktywność. Dzięki zgłaszaniu się na 
zajęciach można podnieść sobie ocenę końcową                       
z egzaminu o pół oceny, który jest także organizowany 
w terminie zerowym.
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dr Anna Jarosz-Nojszewska

Pani doktor jest bardzo zaangażowana               
w przekazywanie wiedzy studentom i robi 
to w ciekawy sposób. Egzamin jest uważany 
za dosyć łatwy. Udostępnia prezentacje                       
i organizuje zerówkę. 

HISTORIA GOSPODARCZAHISTORIA GOSPODARCZA

dr hab. Jacek Luszniewicz

Pan doktor dzięki swojemu zaangażowaniu, jest 
pozytywnie oceniany. Jest on uważany za bardzo 
prostudencką osobę, którą z pasją prowadzi 
swoje zajęcia   i potrafi merytorycznie przekazać 
wiedzę. Przeprowadza zerówkę i udostępnia dużo 
materiałów przydatnych do zajęć.

dr Barbara Trzcińska

Pani doktor udostępnia swoje prezentacje na 
Niezbędniku, co jest dużym plusem. Dodatkowo, 
można zaliczyć przedmiot w terminie zerowym. 
Pytania na egzaminie są układane na podstawie 
informacji zamieszczonych w prezentacji, aczkolwiek 
Pani doktor wymaga rozbudowanych odpowiedzi. 
Przed egzaminem została podana pula pytań.
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prof. dr hab. Wojciech Morawski
Zajęcia z profesorem Morawskim są pozytywnie 
oceniane przez studentów. Zaliczenie zdalne tego 
przedmiotu jest dosyć nietypowe, gdyż zalicza się 
go grupowo i można to zrobić w terminie zerowym. 
Dzięki miłej atmosferze chętnie chodzi się na zajęcia.

dr hab. Aldona Podolska-Meducka, prof. SGH
Pani profesor jest polecanym wykładowcą. 
Podchodząc do sesji można wybrać czy preferuje 
się ustny czy pisemny egzamin. Dodatkowo, termin 
zerówki ustalany jest wraz ze studentami.

dr hab. Andrzej Zawistowski
Zajęcia z Panem profesorem są uważane za jedne 
z najciekawszych. Konwersatoria są prowadzone 
z pasją i zaangażowaniem, często odbywają 
się rozmowy ze studentami w trakcie zajęć. 
Udostępnia on na początku semestru zagadnienia      
obowiązujące na egzaminie i również organizuje 
zerówkę.
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dr hab. Agata Boratyńska

MATEMATYKA MATEMATYKA 

Pani profesor przedstawia materiał na swoich 
zajęciach z dużą pasją. Wykłady są prowadzone   
w szybkim tempie, ale co tydzień organizowane są 
konsultacje, na których doktor Boratyńska chętnie 
rozwiewa wszelkie wątpliwości. Ćwiczeniowcy nie 
są jednak zachwalani, najlepszą opcją spośród 
obecnych jest profesor Boratyńska. Zaliczenie 
ćwiczeń zależy od ćwiczeniowców, zazwyczaj są 
to 2 kolokwia w trakcie semestru. Prezentacje są 
udostępniane.

dr Artur Bryk
Zajęcia z Panem doktorem są opcją dla ambitnych. 
Tempo na wykładzie jest dość szybkie, radzimy więc 
mieć dobrze opanowany materiał z rozszerzenia 
z liceum. Zajęcia gwarantują duży zasób wiedzy, 
natomiast niekoniecznie dobrą ocenę końcową. 
Bardzo polecane są ćwiczenia z profesor 
Męczarskim. Ćwiczenia zalicza się pisząc 2 kolokwia, 
czasami zdobywa się również punkty za kartkówki 
oraz aktywność. Prezentacje są udostępniane.

prof. dr hab. Sławomir Dorosiewicz 
Profesor Dorosiewicz prowadzi wykłady w dosyć 
nudny sposób, aczkolwiek żadne pytanie nie 
pozostaje bez odpowiedzi. Na ćwiczeniach jest 
jednak trudno się skupić, ponieważ panuje bardzo 
swobodna atmosfera. Zalicza się je poprzez                        
2 kolokwia i kartkówki. Prezentacje są udostępniane.
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dr Maria Ekes
Pani doktor jest bardzo miła i lubiana przez studentów. 
Szybkie tempo przekazywania wiedzy na wykładach może 
nie odpowiadać każdemu, aczkolwiek prezentacje z całym 
materiałem są od razu udostępniane. W trakcie ćwiczeń 
doktor Ekes wybiera studentów do rozwiązywania zadań 
przy tablicy. Bardzo polecane są ćwiczenia z prostudencką 
dr Kosycarz. Ćwiczenia zalicza się poprzez kolokwium, 
kartkówki, prace domowe i aktywność na zajęciach.

dr hab. Barbara Kowalczyk
Doktor Kowalczyk tłumaczy zagadnienia w bardzo 
przejrzysty sposób. W przypadku niezrozumienia tematu 
zawsze można otrzymać dokładną odpowiedź na zadane 
pytanie. Poza tym, Pani doktor jest miła, ale stanowcza. 
Ćwiczenia zalicza się poprzez 2 kolokwia oraz czasami 
poprzez kartkówki  i aktywność. Najbardziej polecanym 
ćwiczeniowcem jest dr Wrzosek. Dodatkowo, prezentacje 
są udostępniane.

dr Piotr Lipiński
Zajęcia z Panem doktorem nie są polecane przez          
studentów, ponieważ są uważane za bardzo żmudne                    
i wymagające. Studenci mają często problem ze 
zrozumieniem doktora Lipińskiego  z powodu niewyraźnej 
mowy. Wiedza jest przekazywana bez zaangażowania                
i w monotonny sposób. Ćwiczenia nie są prowadzonew 
angażujący sposób, przez co trzeba nauczyć się materiału 
z zajęć we własnym zakresie. Ćwiczenia zalicza się dwoma 
kolokwiami i testami internetowymi. 
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dr Łukasz Pawelec

Zajęcia z Panem doktorem są zdecydowanie opcją          
dla ambitnych. Jest to dosyć wymagający wykładowca, 
aczkolwiek zajęcia są prowadzone   w ciekawy sposób. 
Pan doktor jest miły i prostudencki. Najbardziej polecanym 
ćwiczeniowcem jest dr Franaszek, chociaż jej kolokwia 
nie należą do najłatwiejszych. Ćwiczenia zalicza się 
poprzez kolokwia i dodatkowo można otrzymać punkty 
u niektórych ćwiczeniowców poprzez kartkówki, prace 
domowe bądź aktywność. Prezentacje są udostępniane. 

dr Justyna Winnicka

Pani doktor jest bardzo prostudencka, wyjaśnia wszystkie 
zagadnienia dokładnie i od podstaw jeśli jest taka 
potrzeba. Za każdym razem odpowiada chętnie na pytania 
i organizuje regularnie konsultacje. Bardzo łatwo zdobyć 
punkty za aktywność i kolokwia są łagodnie oceniane. 
Ćwiczenia zalicza się poprzez kolokwia, 3 kartkówki                 
i aktywność. Najbardziej polecanym ćwiczeniowcem 
jest sama dr Winnicka. Poza tym, udostępnia swoje  
prezentacje.
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dr Małgorzata Dworakowska-Raj
Zajęcia z Panią doktor są polecanym wyborem. Nie 
należą do trudnych, ćwiczenia zalicza się dwoma 
kolokwiami,   a studentom udostępniane są prezentacje. 
Egzamin w sesji jest pisemny i są tam zarówno otwarte 
zadania obliczeniowe, jak i zamknięte.

MIKROEKONOMIA IMIKROEKONOMIA I

dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH

dr Piotr Maszczyk
Pan doktor ciekawie prowadzi wykłady i jego zajęcia 
uważane są za przyjemne. Ćwiczenia w zależności 
od ćwiczeniowca zalicza się dwoma, bądź czterema 
kolokwiami. W przypadku sesji zdalnej egzamin składa 
się z 30 pytań zamkniętych. Jedynymi minusami mogą 
być brak prezentacji na wykładach i ćwiczenia z doktor 
Horbaczewską, które są bardzo odradzane.

Profesor Czarny jest opcją dla ambitnych. Plusem jest 
to, że z jego zajęć można wynieść dużą ilość wiedzy, 
aczkolwiek jest dosyć wymagającą opcją ze względu 
na trudne zaliczenie przedmiotu. Jego wykłady nie 
należą do najciekawszych, natomiast udostępnia swoje 
prezentacje. Żeby zrozumieć treść jego autorskiego 
podręcznika należy poświęcić dużą ilość czasu, 
ale warto pozyskiwać z niego informacje do nauki, 
ponieważ daje możliwość lepszego zapoznania się               
z materiałem. Ćwiczenia zalicza się dwoma kolokwiami. 
Co warto podkreślić, ma swoją stronę internetową, 
którą trzeba śledzić, ponieważ potrafi to być jedyny 
kanał komunikacji z profesorem. 
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dr hab. Wojciech Pacho 
Profesor Pacho jest wyborem dla osób ambitniej-
szych. Wykłady są prowadzone na wysokim 
poziomie, aczkolwiek nie są one uważane przez 
studentów za najciekawsze. Na zajęciach Pana 
profesora często pojawiają się inni wykładowcy. 
Dodatkowo, zaliczenie przedmiotu jest bardzo 
wymagające. Jest to zdecydowanie opcja dla osób, 
które wolą matematyczne podejście. Ćwiczenia 
zalicza się pracą audytoryjną i kartkówką. Egzamin 
składa się z 3-4 obszernych zadań otwartych.

dr Marcin Wajda
Pan doktor w zrozumiały sposób tłumaczy zaga-
dnienia mikroekonomiczne na wykładach, opierając 
się o podręcznik Begga. Niektórym przeszkadzał 
na zajęciach fakt, że były one prowadzone w zbyt 
szybkim tempie i prezentacje nie były później 
udostępniane. Natomiast żaden inny wykładowca   
nie ma przyjemniejszej formy zaliczenia ćwiczeń- dwa 
kolokwia na niezbędniku z zadaniami wielokrotnego 
wyboru. Egzamin w trakcie sesji zaliczało się w tej 
samej formie. Warto podkreślić, że szczególnie 
zachwalane są ćwiczenia z doktorem Wawrzakiem, 
na te zajęcia chodzi się z wielką przyjemnością ze 
względu na bardzo prostudenckie podejście i dobry 
kontakt Pana doktora ze studentami.  Niestety jednak, 
ćwiczenia z doktor Marczakowską-Proczką są bardzo 
niepolecane.
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dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka
Doktor Znoykowicz jest przez większość osób 
uważana za najlepszego dydaktyka w SGH. 
Wykłady są świetnie prowadzone i materiał bardzo 
zrozumiale przedstawiany. Dodatkowo, na udostęp-          
nianych prezentacjach jest opisany cały zakres 
przedmiotu, więc zawsze można powrócić do 
notatek Pani doktor z zajęć. Ćwiczenia zalicza się 
dwoma kolokwiami, egzamin składa się z pytań 
zarówno zamkniętych, jak i otwartych. Jedynym 
minusem są ćwiczenia z doktor Horbaczewską, które 
są bardzo odradzane, ponieważ studenci nie czują 
się po     nich przygotowani do egzaminu.

PODSTAWY PRAWA PODSTAWY PRAWA 

dr Małgorzata Godlewska

Wykłady Pani doktor nie są uważane za ciekawe. 
Warto jednak na nie chodzić, żeby znać pytania          
z kahootów, które później pojawiają się na zerówce. 
Zerówka jest uważana za łatwiejszą niż 1 termin 
sesji. Zaliczenie przedmiotu to egzamin z pytań 
zamkniętych i kazusów. Prezentacje są udostępniane 
na Niezbędniku.

dr hab. Izabela Zawiślińska
Wykłady z Panią doktor są uważane za bardzo  nudne, 
aczkolwiek nie trzeba na nie chodzić, ponieważ 
udostępnia ona później swoje prezentacje, na 
których jest bardzo szczegółowo opisany materiał. 
Ćwiczenia zalicza się dwoma kolokwiami.  Dodatkowo, 
doktor Góral jest świetnym ćwiczeniowcem i jest 
bardzo łatwo otrzymać   ocenę 4,5 bądź 5 na koniec 
semestru.
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dr hab. Ewa Gwardzińska, prof. SGH
Wykłady Pani profesor nie należą do najciekawszych, 
aczkolwiek są one urozmaicone poprzez jej ciekawe 
anegdoty dotyczące bieżącej sytuacji na świecie. 
Na wykładach zwraca uwagę na tematy, które mogą  
pojawić się na egzaminie, a zaliczenie składa się z pytań 
zamkniętych. Opanowanie materiału z udostępnianych 
prezentacji wystarczy, żeby dostać pozytywną ocenę 
z egzaminu.

dr Anna Kociołek-Pęksa
Wykłady prowadzone przez Panią doktor są chaoty-
czne, aczkolwiek są one ciekawe. Egzamin składa się 
z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i dwóch 
pytań otwartych. Plusem jest to, że udostępnia 
prezentacje.

dr Tomasz Grzybowski
Wykłady Pana doktora są uważane za bardzo nudne         
i często przychodzi on spóźniony na zajęcia. Co trzeba 
podkreślić, dopuszcza on studentów do zerówki na 
podstawie jednokrotnego sprawdzenia obecności na 
losowych zajęciach. Zaliczenie składa się z egzaminu     
z pytań zamkniętych i kazusa. Wykładowca udostępniał 
prezentacje.
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prof. dr hab. Artur Nowak-Far
Pan profesor jest najbardziej polecanym wyborem 
z podstaw prawa. Uwielbia opowiadać anegdoty ze 
swojego życia i opowiada różne ciekawe przykłady 
związane  z omawianym tematem. Poza tym, często 
zachęca studentów do dyskusji i bardzo ceni sobie 
zdanie studentów. Zaliczenie składa się   z egzaminu 
zamkniętego i przez wielu studentów jest uważane 
za jedno z najłatwiejszych zaliczeń jakie mieli.

prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk
Zajęcia z Panem profesorem są bardzo nudne. 
Często odbiega on od tematu, jest to raczej opcja 
dla mniej ambitnych osób. Pan profesor organizuje 
zerówkę. Zaliczenie składa się z 3 pytań otwartych. 
Plusem jest to, że już na pierwszym wykładzie 
podane są potencjalne pytania, które pojawią się 
na sesji (jest ich około 120).

dr hab. Bogusław Pytlik
Wykłady z profesorem Pytlikiem są uważane 
za całkiem ciekawe, a Pan profesor bardzo lubi 
opowiadać różne anegdoty prawnicze. Jest bardzo 
miły i prostudencki, aczkolwiek bardzo nie lubi, gdy 
ktoś się spóźnia na jego zajęcia. Zaliczenie składa 
się z zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. 
Pan doktor organizuje zerówkę.
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mgr Krystian Maciejca
Pan Maciejca jest jednym z najbardziej prostudenckich 
wykładowców. Lekcje realizowane są w dosyć szybkim tempie, 
ale prowadzący zawsze chętnie rozwiewa wszelkie wątpli-
wości studentów po zajęciach, na konsultacjach lub tłumaczy 
dane zagadnienie przez korespondencję elektroniczną. 
Studenci uważają, że łatwo zdać kolokwia z Accessa oraz 
Excela, a zadane przez niego projekty również nie sprawiają 
im większych problemów. Laboratorium prowadzone jest               
w ciekawy i przystępny sposób, dlatego jest bardzo polecane. 

mgr Dariusz Nojszewski
Laboratorium z informatyki prowadzone przez Pana 
Nojszewskiego nie należy do zbyt ciekawych. Wykładowca 
tłumaczy materiał w nieprzystępny sposób, dlatego trudno 
jest coś wynieść z zajęć. Warto wziąć też pod uwagę, że prace 
są sprawdzane z dosyć dużym opóźnieniem, a prowadzący 
często zmienia formę zaliczenia.

WSTĘP DO INFORMATYKI GOSPODARCZEJWSTĘP DO INFORMATYKI GOSPODARCZEJ

mgr Marek Derda
Laboratoria prowadzone przez Pana Derdę nie należą 
do najciekawszych. Wykładowca przedstawia omawiany 
materiał w dość niezrozumiały sposób, dlatego trudno 
zdać układane przez niego kolokwia i zrealizować projekt 
z Accessa, który również stanowi część zaliczenia. Ponadto 
Pan Derda rzadko odpisuje na wiadomości, przez co nie 
można liczyć na szybkie wytłumaczenie pojawiających się 
wątpliwości. 
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dr Krystyna Polańska
Studenci bardzo polecają zajęcia z Panią doktor 
Polańską, ponieważ jest bardzo prostudencką i miłą 
osobą. Ponadto dobrze tłumaczy realizowany materiał, 
a w razie pojawienia się wątpliwości, chętnie wyjaśnia 
dane zagadnienie na zajęciach lub podczas konsultacji. 
Aktywne uczestniczenie i uważanie na zajęciach 
wystarczy do tego, by bez problemów zaliczyć 
przedmiot zważając również na fakt, że Pani doktor 
Polańska przychylnie ocenia prace swoich uczniów.

dr Rafał Raczko
Chociaż zajęcia prowadzone przez Pana doktora 
nie należą do najciekawszych, to wciąż uważa się go 
za bardzo prostudenckiego i skorego do pomocy 
wykładowcę. Niewątpliwie zaletą jest fakt, że łatwo 
zdobyć dobrą ocenę na kolokwiach, które można dużo 
razy poprawiać.

dr Anna Rokicka-Broniatowska
Zajęcia prowadzone przez Panią doktor nie są opcją 
dla ambitnych studentów. Wykładowczyni dobrze 
tłumaczy materiał z Excela, ale część z Accessa trzeba 
w dużej mierze zrealizować samemu. Laboratorium nie 
należy do najbardziej interesujących, lecz jest dosyć 
łatwe do zaliczenia.
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dr hab. Ryszard Szupiluk

mgr Andrzej Schab
Laboratoria z Panem Schabem są uważane za 
dość ciekawe. Prowadzący potrafi przekazać 
wiedzę w sposób całkowicie zrozumiały, co 
sprawia, że zaliczenie i uzyskanie dobrej oceny 
z przedmiotu nie stanowi zazwyczaj żadnego 
problemu. Studenci twierdzą jednak, że większy 
nacisk kładzie się na naukę Accessa, niż Excela, 
który w dużej mierze pozostaje do opanowania 
we własnym zakresie.

Doktor Szupiluk nie jest zbyt polecanym 
wykładowcą ze względu na małą ciekawość 
zajęć. Prowadzący niechętnie powtarza i tłumaczy 
trudne zagadnienia, dlatego część materiału 
trzeba opracować indywidualnie w domu.

dr Romuald Rzeszutko
Doktor Rzeszutko jest jednym z najbardziej 
polecanych wykładowców  z tego przedmiotu. 
Prowadzi laboratorium w ciekawy sposób, a każdą 
wątpliwość studentów stara się wyjaśnić podczas 
zajęć lub na konsultacjach. Podczas kolokwiów 
istnieje możliwość wspomagania się pomocami 
naukowymi.
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SEMESTR IISEMESTR II
FINANSE FINANSE 

prof. dr hab. Agnieszka Alińska 
Profesor Alińska jest dosyć prostudencką 
wykładowczynią. Zdarza się, że podczas 
wykładów skupia się na ciekawych anegdotach, 
odbiegając jednak przy tym od głównego 
tematu. Prezentacje są zwykle udostępniane, 
co jest dla studentów pewnym ułatwieniem               
w procesie przygotowania się do egzaminu.

dr Dorota Bem
Wykłady Pani doktor raczej nie są polecane 
przez studentów. Prowadzi je ona w sposób 
dość nietypowy: przekazuje materiał czytając 
go z podręcznika lub swoich własnych notatek.  
Czasami do prowadzenia zajęć zapraszani są 
inni wykładowcy.

mgr Aleksander Wassilew
Studenci raczej nie polecają zajęć prowadzonych 
przez Pana Wassilewa. Sposób tłumaczenia 
utrudnia zrozumienie realizowanego materiału. 
Wykładowca nie daje również jednoznacznych 
informacji co do wymogów zaliczenia, ale 
wysyłanie zadanych przez niego prac powinno 
wystarczyć, by zdać ten przedmiot.
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prof. dr hab. Krzysztof Marecki

dr Andrzej Nikołajczuk
Sam doktor Nikołajczuk jest uważany za osobę    
miłą i prostudencką, jednak jego wykłady nie należą 
do najciekawszych. Sposób, w który przedsta-
wia materiał, raczej nie zwiększa zaangażowania 
studentów w zajęcia. Prezentacje z wykładów 
udostępnione są już na samym początku semestru 
na niezbędniku.

Pan profesor uważany jest za dosyć prostudenc-
kiego wykładowcę. Materiały z jego zajęć zawsze 
można znaleźć na niezbędniku. Studenci uważają, 
że zdanie tego przedmiotu nie powinno stanowić 
problemu.

dr Marcin Czaplicki
Zajęcia z Panem doktorem należą do jednych                   
z najciekawszych z finansów. Prowadzi on je                     
z pasją, a wiedzę przekazywaną podczas wykładów, 
studenci uznają za interesującą i przydatną. 
Dodatkowo nagrywa wykłady i zarówno one, jak          
i pozostałe materiały z zajęć są udostępniane przez 
Pana doktora na Teamsach. 
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prof. dr hab. Janusz Ostaszewski 
Trudno jest ocenić zajęcia z Panem profesorem, 
ponieważ większa część z nich prowadzona jest przez 
innych wykładowców, specjalizujących się w konkretnych 
tematach. Studenci natomiast uważają, że prowadzone 
przez samego profesora Ostaszewskiego wykłady nie 
należą do najciekawszych lub pożytecznych. Materiały, 
niestety, nie są udostępniane ani przez Pana profesora, 
ani przez innych prowadzących dlatego, że nie otrzymują 
od niego na to pozwolenia. Prowadząc zajęcia, profesor 
Ostaszewski regularnie podkreśla, że egzamin jest na 
podstawie podręcznika, składającego się z dwóch 
obszernych tomów, które są trudno dostępne.

dr Katarzyna Sum
Studenci jednogłośnie nie polecają wykładów doktor 
Sum, ponieważ są one uważane za niezbyt ciekawe. 
Jedyną zaletą jest to, że Pani doktor udostępnia wszystkie 
prezentacje z zajęć i stanowią one podstawę nauki do 
egzaminu.

dr Dobiesław Tymoczko
Zajęcia z doktorem Tymoczko uważane są za dosyć 
ciekawe. Prowadzący przedstawia materiał w sposób 
ciekawy - nawiązuje do bieżącej sytuacji gospodarczej 
oraz podaje dużo praktycznych przykładów. 
Mimo, że przedmiot jest w formie wykładu, doktor 
zachęca studentów do dyskusji. Jego prezentacje 
są ogólnodostępne i mogą być przydatne podczas 
przygotowania się do egzaminu.
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dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH

dr Lidia Dzierżek
Doktor Lidia Dzierżek jest prostudencką wykładowczynią. 
Udostępnia ona swoim uczniom prezentacje oraz 
urozmaica materiał różnymi anegdotami. Same wykłady 
nie są jednak uważane za dosyć ciekawe. Zaliczenie 
ćwiczeń polega natomiast na napisaniu jednego 
kolokwium pod koniec semestru oraz przygotowaniu 
prezentacji na temat związany z przerabianym materiałem.

Zajęcia z Panem profesorem są uważane za dosyć 
ciekawe, pouczające i pełne życiowych przykładów, 
podawanych       z odrobiną humoru. Wszystkie materiały 
są zawsze udostępniane na własnej stronie internetowej 
prowadzącego. Na zaliczenie ćwiczeń składają się dwa 
kolokwia i kartkówki. Dodatkowe punkty można też 
zdobyć za aktywność podczas zajęć. Egzamin końcowy 
jest w formie pisemnej i zawiera zarówno pytania otwarte, 
jak i zamknięte. Studenci uważają, że zajęcia te dają 
solidna podstawę do dalszego rozwoju.

MAKROEKONOMIA IMAKROEKONOMIA I
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dr hab. Marta Kightley, prof. SGH

Profesor Kightley prowadzi wykłady  w bardzo ciekawy 
sposób. Odwołuje się podczas nich do bieżących 
wydarzeń gospodarczych, a sam materiał urozmaica 
licznymi ciekawostkami. Niestety Pani profesor nie 
udostępnia swoim uczniom prezentacji. Uczniowie 
uważają, że wiadomości zdobyte podczas prowadzonych 
przez nią wykładów pomagają w napisaniu egzaminu, 
który w zdecydowanej większości składa się z pytań 
opisowych, ponieważ wykładowczyni preferuje podejście 
jakościowe. Forma zaliczenia i sposób prowadzenia 
ćwiczeń są zróżnicowane - zależą w dużej mierze od 
osoby, która je prowadzi.

dr Piotr Maszczyk

Doktor Maszczyk jest dosyć polecanym wykładowcą, ze 
względu na ciekawy sposób przedstawiania materiału, 
wplatanie w niego licznych anegdotek oraz poczucie 
humoru. Uczniowie podkreślają również profesjonalną 
formę wykładów. Ćwiczenia mogą się od siebie różnić 
formą, ale w większości studenci nie mają do nich 
poważniejszych uwag.
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prof. dr hab. Wojciech Pacho
 Profesor Pacho to jeden z najsłynniejszych wykładowców 
na naszej Uczelni. Zdecydowanie preferuje podejście 
ilościowe, przy czym warto dodać, że tłumaczy on 
przerabiane zadania całkiem dokładnie, czasami jednak 
omija kilka etapów w przekształcaniu wzorów. Niestety 
nie udostępnia swoim uczniom prezentacji, ale rozpisuje 
ćwiczenia na tablicy. Profesor Pacho nie lubi, gdy 
studenci zwracają mu uwagę o niespójne oznaczenia 
oraz woli, gdy uczestniczą w wykładach stacjonarnych. 
Rzadko robi dygresje do tematów. Uczniowie podkre-
ślają też, że wszystkie terminy pojawiają się z dużym 
wyprzedzeniem na niezbędniku, co niewątpliwie pomaga 
w zorganizowaniu im nauki do egzaminu, składającego 
się z pytań otwartych. Na ćwiczenia, podobnie jak na 
wykłady, przychodzi bardzo dużo osób, więc również 
cieszą się uznaniem.

dr Marcin Wajda

Doktor Wajda prowadzi zajęcia w ciekawy sposób, jednak 
ich forma  w dużej mierze zależy od trybu,  w którym się 
odbywają. Według studentów kolokwium nie jest ściśle 
związane z materiałem przerabianym na ćwiczeniach 
i wykładach. Warto również dodać, że wykładowca 
udostępnia prezentacje.
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dr Małgorzata Znoykowicz-Wierzbicka

dr hab. Izabela Zawiślińska
Podczas zajęć doktor Zawiślińskiej trudno jest zrozumieć 
bardziej skomplikowane zagadnienia, ponieważ 
wykładowczyni nie tłumaczy ich w przystępny sposób. 
Udostępnia natomiast prezentacje, a przygotowany 
przez nią egzamin składa się zarówno z pytań otwartych, 
jak i zamkniętych. Ćwiczenia są dosyć polecane, na 
ogół prowadzą je prostudenckie oraz miłe osoby.

Doktor Znoykowicz jest jedną z najsłynniejszych oraz 
jednocześnie najbardziej polecanych wykładowczyń. 
Przygotowuje szczegółowe, a zarazem zrozumiałe 
prezentacje, które później udostępnia studentom. 
Prowadzone przez nią wykłady są bardzo ciekawe, 
zarówno po polsku, jak i po angielsku. Zaliczenie 
ćwiczeń składa się z 2 kolokwiów oraz punktów za 
aktywność, natomiast egzamin zbudowany jest  z pytań 
otwartych i zamkniętych.

MIKROEKONOMIA IIMIKROEKONOMIA II

prof. dr hab. Elżbieta Czarny
Pani profesor nie jest zbyt polecanym wykładowcą, 
a zajęcia z nią uznawane są za opcję dla osób dość 
ambitnych. Aktywność stanowi podstawę do zaliczenia 
ćwiczeń, a egzamin przeprowadzany jest w formie 
ustnej. Na wykładach profesor Czarny czasami pojawiają 
się inni prowadzący.
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dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH
Studenci oceniają wykłady Pana profesora jako 
niezbyt ciekawe i są one raczej opcją dla osób mniej 
ambitnych. Ponadto, często zostają odwołane albo 
zaczynają się z opóźnieniem. Zdaniem studentów, 
ćwiczenia prowadzone przez profesor Kosztowniak 
bardzo odbiegają materiałem od wykładów, a jednak 
pozostają na tym samym poziomie ciekawości. Do 
zaliczenia ćwiczeń należy napisać jedno kolokwium,       
a egzamin składa się z pytań otwartych oraz 
zamkniętych, w formie pisemnej.

dr Lidia Dzierżek
Studenci raczej nie polecają zajęć z Panią doktor. 
Wykłady są uważane za niezbyt ciekawe i mało 
przydatne, za to ćwiczenia prowadzi w sposób bardziej 
interesujący. Oprócz kolokwium, na zaliczenie ćwiczeń 
składają się sprawozdania z “gier ekonomicznych”, 
wymyślonych przez samą Pani doktor. Ćwiczenia           
z doktorem Rojkiem są uznawane za dosyć trudne 
ze względu na sposób tłumaczenia przez niego 
omawianych zagadnień. Egzamin jest w formie 
pisemnej i składa się z pytań otwartych.

dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH
W ostatnim semestrze letnim wszystkie wykłady 
profesora Krawczyka były w rzeczywistości 
prowadzone przez doktora Dariusza Malinowskiego. 
Nie uważa się ich za zbyt ciekawe, ćwiczenia z Panem 
doktorem również nie są polecane przez studentów. 
Natomiast doktor Adam Rogoda, będący drugim 
ćwiczeniowcem, uważany jest za bardzo przyjem-
nego i prostudenckiego. Ćwiczenia zalicza się na 
podstawie jednego kolokwium, a egzamin końcowy 
składa się       z pytań zamkniętych.
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dr Łukasz Skrok
Chociaż wykłady z Panem doktorem nie są polecane, 
ponieważ nie należą do zbyt ciekawych, wciąż jest on uważany 
za bardzo prostudenckiego. Ćwiczenia z doktorem Pońsko 
są prowadzone w sposób specyficzny i pozostają na dosyć 
wysokim poziomie matematycznym. Drugim ćwiczeniowcem 
jest Pan magister Dębowski, którego studenci uważają za 
osobę bardzo miłą i przyjemną, jednak z widocznym brakiem 
doświadczenia w prowadzeniu zajęć. Ćwiczenia zalicza się 
jednym kolokwium, dodatkowe punkty można zdobyć za 
aktywność na zajęciach. Egzamin jest w formie otwartej            
i składa się z pytań otwartych oraz zamkniętych.

dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH
Zajęcia z Panią profesor nie należą do zbyt ciekawych. 
Wykłady trwają najczęściej maksymalnie godzinę, podczas 
której profesor Pawłowska zdąża przekazać nowy materiał 
oraz powtórzyć zagadnienia z poprzedniego. Ćwiczenia 
zalicza się jednym kolokwium, który składa się z zadań bardzo 
podobnych do tych, które są przerabiane na ćwiczeniach. 
Egzamin jest w formie pisemnej i składa się z pytań otwartych 
oraz zamkniętych.

Zajęcia prowadzone przez Pana doktora nie należą do 
najciekawszych. Na wykładach głównie czyta materiał              
z prezentacji, a na ćwiczeniach prosi studentów do tablicy 
według kolejności z listy, za co daje punkty. Ćwiczenia zalicza 
się na podstawie jednego kolokwium, a pytania na egzaminie 
są zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej.

dr Łukasz Kryśkiewicz
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RACHUNKOWOŚĆRACHUNKOWOŚĆ
dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH
Zajęcia z Panią profesor są prowadzone w bardzo 
przyjemnej atmosferze. Studenci uważają je za ciekawe 
i merytoryczne. Bardzo zachwalane są ćwiczenia               
z mgr Zuzanną Świerc. Ćwiczenia zalicza się poprzez 
kolokwium na koniec semestru, a egzamin końcowy 
składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Prezentacje 
są udostępniane.

dr Hanna Bystrzycka
Zajęcia z Panią doktor są opcją dla ambitnych studen-
tów. Zapewnią solidne podstawy z rachunkowości, 
dlatego są polecane szczególnie osobom, które 
rozważają studiowanie na kierunku Finanse                                  
i rachunkowość. Natomiast Pani doktor zwraca dużą 
uwagę na systematyczną pracę. Ćwiczenia zalicza     
się kilkoma kartkówkami, a egzamin końcowy składa 
się z pytań zamkniętych.

dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH
Zajęcia z Panem profesorem są opcją dla osób ambit-
nych, zainteresowanych przedmiotem mikroekonomii. 
Prowadzący ma wybitnie matematyczne podejście        
i jest bardzo wymagający. Natomiast dosyć dobrze 
tłumaczy wszystkie zagadnienia i cierpliwie odpowia-
da na pytania. Wiele materiałów udostępnia na swojej 
stronie internetowej. Nie ma specjalnego zaliczenia 
ćwiczeń, ale prace domowe oraz aktywność na 
zajęciach pozwalają podwyższyć ocenę końcową. 
Egzamin w formie pisemnej składa się z pytań 
otwartych i jest uważany za dość skomplikowany.
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dr Rafał Grabowski
Wykłady Pana doktora są prowadzone w miłej 
atmosferze. Jest to nowy wykładowca, który 
bardzo dobrze tłumaczy zagadnienia. Materiały 
są zawsze udostępniane. Ćwiczenia zalicza się 
kartkówkami, a egzamin końcowy składa się          
z zadań zamkniętych.

 prof. dr hab. Anna Karmańska 
Pani profesor jest bardzo miła i pozytywnie 
nastawiona do studentów. Ćwiczenia zalicza 
się trzema kartkówkami, a egzamin składa 
się z pytań zamkniętych. Zajęcia są ułożone 
pod pytania z egzaminu, dlatego zaliczenie                     
z dobrą oceną na koniec nie stanowi 
problemu. Profesor Karmańska udostępnia 
prezentacje. Na wykładach jednak często 
odbiega od tematu i ćwiczenia prowadzone 
są do przodu w porównaniu z wykładem. 
Natomiast doktor Kłopotek, która prowadzi 
wszystkie grupy ćwiczeniowe, chętnie oraz 
zrozumiale przedstawia potrzebną teorię na 
ćwiczeniach i jest bardzo prostudencka.

dr Małgorzata Krysik
Pani doktor wprowadza na zajęciach przyjemną 
atmosferę i jest sympatyczną oraz pomocną 
osobą. Wykład jest tłumaczony bardzo 
dokładnie i od podstaw. Wszystkie ćwiczenia 
są prowadzone osobiście przez Panią doktor, 
materiały z odpowiedziami od razu udostęp-
niane na Niezbędniku, a na prezentacjach 
znajduje się cały materiał bardzo czytelnie                     
i szczegółowo opisany. Przedmiot zalicza się 
jednym kolokwium na ostatnim wykładzie 
oraz egzaminem w sesji składającym się                                    
z zamkniętych i otwartych pytań.
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dr Małgorzata Paszula
Pani doktor jest zdecydowanie wymagającą 
wykładowczynią i długo wyjaśnia każdą rzecz, ale 
dobrze tłumaczy materiał. Ćwiczenia zalicza się 
poprzez napisanie 3-4 kartkówek, a egzamin końcowy 
składa się z pytań zamkniętych. Dodatkowo, Pani 
doktor udostępnia prezentacje.

dr Katarzyna Kobiela-Pionnier
Na wykładach Pani doktor przerabia ze studentami 
zadania, a materiał jest wyjaśniany w klarowny sposób. 
Doktor Kobiela-Pionnier zadaje prace domowe, ale 
raczej ich nie sprawdza. Zazwyczaj mało osób zgłasza 
się do niej na zajęcia, a naprawdę warto. Ćwiczenia 
zalicza się łatwym kolokwium, a egzamin końcowy 
składa się z zamkniętych i otwartych pytań. Prezentacje 
są udostępniane.

dr Edyta Łazarowicz
Zajęcia z Panią doktor są bardzo polecane osobom, 
które chcą iść na kierunek Finanse i rachunkowość. 
Można dużo z nich wyciągnąć, wykładowczyni   
bardzo chętnie odpowiada na najróżniejsze pytania                             
i poszerza program o różne ciekawostki. Często 
również wspomina o tym jak będzie wyglądała praca 
po wyżej wspomnianym kierunku. Poza tym, jest bardzo 
miła i stara się jak najlepiej i najdokładniej przekazy-
wać materiał oraz udostępnia prezentacje. Przedmiot 
zalicza się tylko egzaminem pisemnym, który składa się 
z zamkniętych i otwartych pytań. 
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STATYSTYKASTATYSTYKA

dr Anita Abramowska-Kmon
Wykłady Pani doktor nie są polecane przez 
studentów, ponieważ prowadzi je bardzo szybko 
i chaotycznie, co uniemożliwia zrozumienie teorii. 
Udostępniane prezentacje nie zawierają całości 
materiału, jedynie kluczowe punkty, jednak są 
uważane za dość przydatne. Ćwiczenia z każdym                                            
z prowadzących mają swoje wady i zalety, a więc 
nie ma większej różnicy, na kogo się trafi. Każda 
grupa ma przygotowane wcześniej zestawy 
zadań. Ich zrobienie pozwoli zdać 2 kolokwia, 
stanowiące podstawę do zaliczenia ćwiczeń. 
Ponad to liczy się również aktywność oraz raport 
statystyczny.

dr hab. Ilona Błaszczak-Przybycińska, prof. SGH
Chociaż sama Pani profesor jest bardzo 
prostudencką i miłą osobą, jej wykłady nie 
należą do najciekawszych. Sposób, w który 
tłumaczony jest materiał sprawia, że czasem 
nawet najłatwiejsze zagadnienia stają się 
trudne do zrozumienia. Ćwiczenia zalicza się na 
podstawie 2 kolokwiów, a dodatkowe punkty 
można dostać za prace domowe, polegające na 
ułożeniu własnego zdania na konkretny temat. 
Robienie tych prac pozwala na bezproblemowe 
zaliczenie ćwiczeń, ale do nauki na egzamin 
trzeba dołożyć więcej starań
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dr Stanisław Kluza
Wykłady Pana doktora nie należą do najciekawszych. 
Wiedza jest przekazywana w sposób monotonny, 
przez co trudno jest się skupić. Oprócz doktora 
Kluzy, ćwiczenia prowadzone są także przez doktora 
Zwierzchowskiego, który nie jest polecany przez 
studentów. Pan doktor tłumaczy materiał w sposób 
nieprzystępny, niechętnie pomaga w rozwie- 
waniu pojawiających się u studentów wątpliwości 
dotyczących omawianych zagadnień. Warte uwagi   
jest również to, że ćwiczenia wyprzedzają wykład 
i dlatego trzeba poświęcić czas na wcześniejsze 
opracowywanie materiału samemu. Ćwiczenia zalicza 
się 2 kolokwiami, pracami domowymi oraz aktywno-
ścią.

dr Katarzyna Kocot-Górecka
Pani doktor jest osobą bardzo miłą i prostudencką, 
przedstawia materiał  w sposób dosyć zrozumiały. 
Udostępnia wszystkie materiały z zajęć, najważniejsze 
slajdy z wykładów oraz zadania z rozwiązaniami dla 
wszystkich grup ćwiczeniowych. Pracy studentów 
ocenia bardzo przychylnie. Ćwiczenia zalicza się 2 
kolokwiami oraz dużą ilością kartkówek, dodatkowe 
punkty można zdobyć za aktywność oraz rozwią-
zywanie testów na niezbędniku.
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dr Małgorzata Podogrodzka
Wykłady Pani doktor nie należą do najciekawszych. 
Ćwiczenia prowadzone przez doktor Błaszczak 
również nie są uznawane za najbardziej interesujące. 
Wiedza jest przekazywana w sposób nie do końca 
zrozumiały, dużo czasu poświęca się nie na zadania, 
a na robienie Kahootów oraz avatarów, które mają 
opowiadać o własnościach statystycznych. Ćwiczenia 
zalicza się dwoma kolokwiami i aktywnością podczas 
zajęć.

dr hab. Dorota Raczkiewicz, prof. SGH
Pani profesor jest bardzo sympatyczna i pozytywnie 
nastawiona do studentów. Zarówno wykłady, jak 
i ćwiczenia są nagrywane i udostępniane od razu 
na Teamsach. Profesor Raczkiewicz robi wszystko, 
by student czuł się zaopiekowany i miał wszystkie 
materiały do nauki podane na tacy. Ćwiczenia są 
prowadzone w atmosferze przyjemnej i bezstresowej, 
a wszystkie zagadnienia dokładnie wytłumaczone. 
Na zaliczenie ćwiczeń składają się 2 kolokwia.

dr hab. Adam Szulc, prof. SGH
Zajęcia z Panem profesorem nie są polecane. Studenci 
uważają, że profesor Szulc ma podejście bardziej 
humanistyczno-filozoficzne, niż matematyczne. Dużo 
zagadnień pozostaje do opracowywania we własnym 
zakresie. Jedyną zaletą jest to, że są udostępniane 
obszerne materiały z rozwiązaniami zadań zarówno 
z ćwiczeń, jak i wykładów. Zaliczenie ćwiczeń polega 
na napisaniu dwóch kolokwiów.
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dr Maria Wieczorek

Zajęcia z Panią doktor są bardzo polecane      
przez studentów. Uważana jest za przyjemną                        
i miłą osobę. Materiał jest podawany i tłumaczony 
w sposób przejrzysty. Warto pamiętać o tym, że 
podczas ćwiczeń doktor Wieczorek przywiązuje 
dużą wagę do spóźnień, braku zaangażo- 
wania  oraz korzystanie z telefonu w trakcie 
zajęć. Ćwiczenia z Panią Agatą Adamczyk nie 
są polecane. Tłumaczy materiał w sposób 
niezrozumiały, a jednocześnie jest bardzo 
wymagająca. Zaliczenie ćwiczeń zależy od 
ćwiczeniowcy, najczęściej składa się ono z 2 
kolokwiów, jednego testu teoretycznego oraz 
czterech raportów w parach.

SEMESTR IIISEMESTR III
EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA 

dr hab. Paweł Folfas, prof. SGH
Ekonomia międzynarodowa prowadzona jest 
przez profesora Folfasa w dość ciekawy sposób. 
Warto wspomnieć, że wykładowca udostępnia 
swoim uczniom prezentację z przerabianego 
materiału. Na zaliczeniu stacjonarnym studenci 
muszą rozwiązać test składający się z 30 pytań 
zamkniętych.
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prof. dr hab. Ewa Latoszek
Mimo, że zajęcia prowadzone przez profesor 
Latoszek nie należą do najciekawszych na 
naszej Uczelni, to sama wykładowczyni jest dość 
prostudencką osobą. Warto wziąć pod uwagę, 
że na wykładach sprawdza obecność, ale sama 
prowadzi tylko kilka z nich. Ocena końcowa 
zależy od wyniku testu składającego się z pytań 
zamkniętych oraz aktywności podczas wykładów.

dr Dominik Skopiec
Zajęcia z Panem doktorem są polecane przez 
studentów, głównie ze względu na prostuden-
ckość wykładowcy. Udostępnia on prezentacje. 
Egzamin końcowy składa się jedynie z pytań 
zamkniętych, dlatego większość uczniów nie 
skarży się na trudności z zaliczeniem przedmiotu. 

prof. dr hab. Marzenna Weresa 
Studenci nie zaliczają zajęć z profesor Weresą 
do najciekawszych, dlatego też nie jest ona zbyt 
polecana. Wykładowczyni niestety nie udostęp-
nia swoich prezentacji. Warto wspomnieć, że 
wykłady częściowo prowadzi sama, a na resztę 
zaprasza różnych gości. Końcowy egzamin składa 
się wyłącznie z pytań zamkniętych.
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dr Roman Wosiek
Mimo, że zajęcia z Panem doktorem nie należą do 
najciekawszych, to same wykłady prowadzone są            
w przejrzysty i zrozumiały sposób. Wykładowca dobrze 
tłumaczy trudniejsze zagadnienia,  a ewentualne braki 
można nadrobić przeglądając prezentacje, które są 
udostępnione w Niezbędniku już na początku roku. 
Ocenę końcową warunkuje egzamin składający się         
z 30 pytań zamkniętych. Niewątpliwie zaletą jest 
fakt, że na zajęciach przed zaliczeniem wykładowca  
omawia pytania z poprzednich lat.

dr hab. Izabela Zawiślińska, prof. SGH
Ekonomia międzynarodowa prowadzona przez 
profesor Zawiślińską nie należy do najciekawszych 
przedmiotów. Wykładowczyni udostępnia prezentacje. 
Studenci twierdzą, że nie mają problemu z zaliczeniem 
egzaminu, ponieważ zadania się powtarzają, a sam test 
składa się wyłącznie z pytań zamkniętych.

dr hab. Janusz Sidorek, prof. SGH

FILOZOFIAFILOZOFIA 

Pan profesor prowadzi swoje zajęcia z pasją. Ciekawie 
przedstawia materiał na zajęciach i potrafi każdego 
zainteresować swoim przedmiotem. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę na to, że egzamin końcowy jest               
w formie ustnej i są to 3-4 pytania, na które trzeba 
wyczerpująco odpowiedzieć. Niestety, prezentacje   
nie są udostępniane.
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prof. dr hab. Ewa Latoszek 
Profesor Latoszek rzadko prowadzi zajęcia samodzielnie, 
najczęściej zapraszani są inni wykładowcy. Materiał 
przedstawiany na wykładach jest później udostępniany 
dla studentów w formie prezentacji. Egzamin jest w formie 
pisemnej i składa się z pytań zamkniętych, uważany za 
łatwy. Ponad to, obecność oraz aktywność podczas   
zajęć pozwalają podnieść ocenę końcową z przedmiotu.

INTEGRACJA EUROPEJSKA INTEGRACJA EUROPEJSKA 

dr hab. Bogusław Czarny, prof. SGH
Pan profesor używa dużo życiowych przykładów                         
i ułatwia zrozumienie skomplikowanych mechanizmów. 
Odpowiada praktycznie na wszystkie pytania, docenia 
on dociekliwość i chęć poznania świata. Często 
powtarza kłopotliwe zagadnienia, aczkolwiek jego zajęcia 
nie należą do najciekawszych. Jest to opcja dla osób 
ambitnych i zainteresowanych ekonomią. Na zaliczenie 
ćwiczeń składa się kolokwium i aktywność.

MAKROEKONOMIA IIMAKROEKONOMIA II

dr Michał Gradzewicz
Zajęcia z Panem doktorem są dosyć wymagającą 
opcją. Wykłady nie są zbyt ciekawe, czy też proste 
do zrozumienia. Natomiast jest on bardzo ugodowym                   
i przyjaznym wykładowcą. Zaliczenie ćwiczeń wygląda 
inaczej u różnych ćwiczeniowców, od kolokwiów i prac 
domowych po brak zaliczenia. Egzamin w sesji jest  
złożony z pytań zamkniętych i otwartych. Wykładowca 
udostępnia prezentacje.
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dr Piotr Maszczyk
Pan doktor cechuje się dużą prostudenckością, 
aczkolwiek jego zajęcia mogą być odbierane jako 
chaotyczne i czasami odbiegające od zagadnień 
z egzaminu. Ćwiczenia zalicza się poprzez prace 
domowe, aktywność i kolokwium. Egzamin jest 
złożony z pytań zamkniętych. Wykładowca 
udostępnia prezentacje.

prof. dr hab. Wojciech Pacho 
Pan profesor zwraca bardzo dużą uwagę na 
matematyczne podejście do makroekonomii. Jest 
to zdecydowanie wymagająca opcja. Ćwiczenia 
zalicza się na podstawie prac domowych, a egzamin 
składa się z zadań otwartych, które bardzo mocno 
opierają się na matematycznych obliczeniach.       
Poza tym, profesor Pacho prowadzi większość 
wykładów sam, ale czasami zaprasza innych 
wykładowców.

dr hab. Małgorzata Pawłowska, prof. SGH
Pani profesor prowadzi zajęcia w bardzo nudny, 
aczkolwiek bezstresowy sposób. Nie jest to opcja 
dla ambitnych, a zaliczenie przedmiotu należy 
do najmniej wymagających. Ćwiczenia zalicza 
się jednym kolokwium. Egzamin jest identyczny 
jak zadania przerabiane na zajęciach, które są 
powtarzalne i nie trzeba dużo liczyć. Poza tym, 
wykładowczyni udostępnia prezentacje.
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dr Adam Pigoń
Pan doktor jest młodym wykładowcą i widać             
u niego zapał do poprawiania jakości swoich zajęć. 
Jego zajęcia są ciekawe i zdecydowanie warto 
chodzić na wykłady. Na ćwiczeniach skupia się 
bardziej na teorii niż na obliczeniach. Zaliczenie 
ćwiczeń składa się z kolokwium z zamkniętych  
pytań. Egzamin w sesji wygląda analogicznie.         
Co warto podkreślić, doktor Pigoń dostosowy-
wuje próg zdawalności względem wyników, 
które uzyskają studenci. Wykładowca udostępnia 
prezentacje.

dr Jacek Suda

Pan doktor jest bardzo sympatyczną osobą                       
i widać, że opowiada o makroekonomii z pasją.      
Nie jest to najłatwiejsza opcja, ale przygoto-           
wując się z prezentacji i ćwiczeń można wszystko 
zrozumieć. Poza tym, zarówno kolokwium, jak            
i organizowana zerówka są bardzo podobne do 
tych z zeszłych lat.

dr hab. Radosław Baran, prof. SGH
Zajęcia z Panem profesorem nie są uważane 
za najciekawsze, a jednak warte uczęszczenia. 
Podczas konwersatoriów rozdawany jest przez 
niego materiał w formie kartek z treścią prezen-
tacji, przydatny przy opracowaniu odpowiedzi do 
pytań z egzaminu. Drugą część zaliczenia stanowi 
projekt grupowy, którego również nie da się 
zaliczyć bez uczestniczenia w zajęciach.

MARKETING MARKETING 
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dr hab. Lidia Danik, prof. SGH

Chociaż Pani profesor jest uważana za dość 
wymagającą, egzamin końcowy ocenia bardzo 
przychylnie. Często zajęcia prowadzone są nie 
przez nią samą, tylko jej doktorantów. Według 
studentów, konwersatoria z wykładowcami 
zastępczymi nie należą do najciekawszych. 
Zaliczenie przedmiotu składa się z dwóch części: 
projektu grupowego oraz egzaminu w formie 
pisemnej z teorii.

dr hab. Tomasz Dąbrowski, prof. SGH

dr hab. Dominika Mirońska, prof. SGH
Pani profesor uważana jest za bardzo prostudencką 
i miłą osobę. Zajęcia są prowadzone w sposób 
ciekawy, w ciągłej interakcji ze studentami, co 
pozwala również na zdobycie dużego zakresu 
wiedzy praktycznej. Zaliczenie składa się z projektu 
grupowego oraz egzaminu podczas sesji i jest 
uważane za dosyć łatwe.

Zajęcia z Panem profesorem nie należą do 
najciekawszych, a materiał jest omawiany głównie 
ze strony teoretycznej. Zaliczenie wymaga poświę-
cenia dużej ilości czasu i składa się z dwóch części: 
projektu grupowego oraz egzaminu w formie 
pisemnej. Lista pytań jest podawana na samym 
początku i obejmuje zarówno zakres teorii, jak                 
i case-study. Prowadzący nie udostępnia materiałów 
z zajęć i regularnie sprawdza obecność.
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dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH

Pan profesor jest polecanym wykładowcą. Prowadzi 
zajęcia w sposób ciekawy, zachęcając studentów 
do dyskusji i nagradza za aktywność dodatkowymi 
punktami, które pozwalają podwyższyć ocenę 
końcową. Czasami zaprasza na wykłady innych 
prowadzących. Egzamin w sesji jest w formie open 
book, innymi słowy składa się z pytań rozbudowanych 
i podczas odpowiadania na nie, istnieje możliwość 
korzystania z podręcznika lub notatek z zajęć.

NAUKA O PAŃSTWIE NAUKA O PAŃSTWIE 

dr hab. Bogusław Pytlik, prof. SGH

Zajęcia z Panem profesorem są raczej opcją dla 
osób ambitnych. Chociaż wykładowca jest dosyć 
prostudencki, egzamin z tego przedmiotu nie należy 
do najłatwiejszych. Studenci radzą podejść z całą 
powagą do robienia notatekw trakcie zajęć, ponieważ 
stają się one bardzo przydatne podczas nauki do 
egzaminu, który jest w formie pisemnej i składa się        
z pytań zamkniętych.

dr Artur Bartoszewicz

Pan doktor jest specyficzną osobą. Wykład uważany 
jest za całkiem ciekawy, choć warto zwrócić uwagę 
na nietypowy sposób prowadzenia wynikający 
częściowo z utwierdzonej postawy światopoglądowej 
prowadzącego. Zaliczenie jest dosyć wymagające. 
Niestety prezentacje nie są udostępniane.

POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA 
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dr Wiktor Bołkunow

Zajęcia z Panem doktorem są ogromnie polecane. Jest 
on przemiłym wykładowcą i zaliczenie jest uważane za 
bardzo proste. Polega ono na napisaniu eseju. Poza tym, 
doktor Bołkunow udostępnia swoje prezentacje.

Wykłady z Panem doktorem są niezwykle interesujące        
i materiał obejmuje szeroki zakres wiedzy, choć zaliczenie 
powoduje strach  u wielu studentów. W wersji zdalnej 
składa się ono z testu zamkniętego z ujemnymi punktami 
za złe odpowiedzi. Wykładowca prowadził większość 
zajęć sam, aczkolwiek zaprasza też ekspertów. Poza tym, 
udostępnia studentom swoje prezentacje.

dr Mateusz Guzikowski

dr Ludmiła Słobodzian
Zajęcia z Panią doktor wyróżniają się niezwykle 
prostym zaliczeniem, aczkolwiek wykład należy do tych 
nudniejszych. Zaliczenie składa się z prostego testu 
z zamkniętymi pytaniami. Poza tym, wykładowczyni 
udostępnia prezentacje  i przeprowadza zerówkę.
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dr Zofia Szweda-Lewandowska
Pani doktor jest odbierana za bardzo sympatyczną 
osobę. Zajęcia są zachwalane przez studentów 
ze względu na ciekawie prowadzone wykłady 
ze stosunkowo łatwym zaliczeniem. Dodatkowo, 
w trakcie zajęć jest dużo nawiązań do bieżącej 
sytuacji geopolitycznej. Poza tym, wykładowczyni 
udostępnia prezentacjei przeprowadza zerówkę.

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

Konwersatoria Pani profesor są uważane za bardzo 
ciekawe i angażujące, a sama prowadząca jest 
bardzo przyjemną i miłą osobą. Część teoretyczna 
z podręcznika nie jest realizowana podczas zajęć 
i bardziej polegają one na dyskusji ze studentami. 
Profesor Górak-Sosnowska proponuje zaliczenie      
w terminie zerowym w formie projektu badawczego, 
egzamin w trakcie sesji egzaminacyjnej jest 
przeprowadzany     w formie pisemnej.

dr Dorota Konopka
Zajęcia z Panią doktor są raczej opcją dla osób 
mało ambitnych. Część zaliczenia stanowi projekt 
grupowy, którego prezentacja odbywa się podczas 
zajęć. Przez to większość konwersatoriów jest 
prowadzona przez samych studentów, a osoby 
bardziej ambitne skarżą się na brak możliwości do 
dyskusji. Dodatkowo na zaliczenie składa się esej, 
którego napisanie również nie jest uważane za 
trudne.

SOCJOLOGIASOCJOLOGIA 
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dr Anna Kozłowska
Pani doktor jest polecanym wykładowcą. Prowadzi 
zajęcia w sposób ciekawy, z poczuciem humoru                 
i angażując do dyskusji. Zarówno egzamin zerowy, jak    
i ten w trakcie sesji, są w formie pisemnej i składają się   
z pytań zamkniętych. Dodatkowo wliczane są punkty 
za aktywność. Zaliczenie uznawane jest za proste.

dr Rafał Towalski

dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH
Pani Aniszewska-Banaś to dosyć prostudencka 
wykładowczyni. Bardzo ceni aktywność studentów, 
która jest jedną ze składowych oceny końcowej. Poza 
tym, zaliczenie polega na rozwiązywaniu case’ów         
w grupach podczas zajęć. Warto również dodać, że 
Pani profesor udostępnia swoim uczniom prezentacje 
przerabiane w trakcie konwersatorium.

ZARZĄDZANIE - konwersatoriumZARZĄDZANIE - konwersatorium

Studenci jednogłośnie polecają zajęcia z doktorem 
Towalskim. Jest on uważany za bardzo prostudenc-
kiego i sympatycznego wykładowcę. Prowadzi konwer- 
satoria z pasją, jest zawsze otwarty na dyskusję. Na 
zaliczenie przedmiotu ma wpływ egzamin składający 
się z prostych pytań zamkniętych, które z roku na rok 
się powtarzają oraz do wyboru napisanie eseju bądź 
zrobienie prezentacji na zajęciach.
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dr Anna Krejner-Nowecka
Pani doktor to jedna z najchętniej wybieranych 
wykładowczyń prowadzących ten przedmiot, 
ponieważ jest bardzo prostudencką i miłą osobą. 
Podczas konwersatorium studenci mają za    
zadanie grupowo rozwiązać case studies, które są 
jedyną składową oceny końcowej.

dr Joanna Korpus

Pani doktor bardzo ceni aktywność u studentów. 
Dodatkowo, o ocenie z konwersatorium decyduje 
praca na zajęciach w grupach, małe kartkówki 
oraz prezentacje. Doktor Korpus jest prostudencką 
wykładowczynią, ponadto prowadzi zajęcia w dość 
ciekawy sposób.

prof. dr hab. Janusz Ostaszewski 
Profesora Ostaszewskiego z pewnością zna już 
większość studentów SGH, ponieważ jest bardzo 
charakterystyczną osobą. Warto wspomnieć, że 
konwersatorium z zarządzania nie prowadzi tylko 
on- często zaprasza na nie różnych gości. O ocenie 
końcowej decyduje aktywność na zajęciach i praca 
w ciągu semestru. Niestety, sposób prowadzenia 
tego przedmiotu przez profesora Ostaszewskiego 
nie jest zbyt ciekawy, a sam wykładowca nie 
udostępnia studentom prezentacji.
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dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH
Studenci twierdzą, że profesor Winch jest godnym 
polecenia wykładowcą i z pewnością wybraliby go 
jeszcze raz. Prowadzi swoje zajęcia w bardzo ciekawy 
sposób, urozmaicając je licznymi anegdotami oraz 
przykładami z życia. Na konwersatorium panuje 
przyjazna atmosfera. Dodatkowo podczas zajęć Pan 
profesor odtwarza fragmenty filmów, a następnie 
zachęca uczniów do dyskusji, co jeszcze bardziej ich 
angażuje. By zaliczyć przedmiot należy przygotować 
różne case studies i napisać test.

dr Joanna Korpus

ZARZĄDZANIE - wykład ZARZĄDZANIE - wykład 

Doktor Korpus jest prostudencką wykładowczynią. 
Udostępnia swoim uczniom prezentacje z zajęć, 
które ułatwiają im naukę do egzaminu z zarządzania. 
Wykłady z tego przedmiotu nie są natomiast 
zaliczane do zbyt interesujących.

dr Anna Krejner-Nowecka
Mimo, że program z zarządzania nie należy do 
najciekawszych, to doktor Krejner-Nowecka stara 
się go urozmaicić, zachęcając studentów do dyskusji 
podczas wykładów. Prowadząca jest bardzo miła 
i prostudencka, jednak dosyć szybko omawia 
realizowany materiał. Po każdych zajęciach wstawia 
odpowiednie prezentacje, które pozwalają nadrobić 
ewentualne braki w notatkach.
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prof. dr hab. Janusz Ostaszewski 
Profesor Ostaszewski prowadzi wykłady w dość 
specyficzny sposób, czasami ma również problemy 
z obsługą techniczną. Stawia większy nacisk na 
wnioskowanie i logiczne myślenie niż powtarzanie 
schematycznych definicji. W przeciwieństwie do 
innych wykładowców z zarządzania, nie udostępnia 
prezentacji z zajęć. Warto podkreślić, że część 
wykładów prowadzą za niego różni goście.

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska 
Wykłady prowadzone przez profesor Sopińską 
są merytoryczne oraz dobrze zorganizowane,                              
a sama prowadząca jest bardzo miłą i prostudencką 
wykładowczynią. Uczniowie nie skarżą się na trudności 
z zaliczeniem przedmiotu, w którym pomagają 
wstawiane przez Panią profesor prezentacje                           
z wykładów. 

Duża część przedmiotów, z którymi spotkasz się w trakcie studiów licencjackich 
(szczególnie tych „za więcej ECTSów”) poza wykładem składa się też                                            
z ćwiczeń. Zajęcia tego typu odbywają się m.in. z mikroekonomii, makroekonomii, 
rachunkowości. Warto  zwrócić uwagę,  że ćwiczenia  z matematyki i  statystyki  są    
o połowę dłuższe niż standardowa jednostka wykładowa w SGH. Ich wspólną cechą 
jest to, że są obowiązkowe i odbywają się w mniejszych grupach. W większości 
przypadków prowadzący ćwiczenia i wykłady to różne osoby, co generuje 
ogromne zróżnicowanie w tempie przerabiania zadań, wymaganiach, sposobie 
zaliczania ćwiczeń itp., nawet jeśli przedmiot jest standaryzowany. Dlatego warto 
zapoznać się na początku roku z systemem oceniania zarówno ćwiczeniowca jak 
i wykładowcy.

ZNACZENIE ĆWICZENIOWCÓWZNACZENIE ĆWICZENIOWCÓW
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AZS I WFAZS I WF
SGH dba nie tylko o wiedzę i wartości naukowe, lecz 
skupia się także na aktywności fizycznej swoich 
studentów. Dlatego, każdy nowoprzyjęty student 
zobowiązany jest do zaliczenia dwóch semestrów 
wychowania fizycznego. Można to zrobić na kilka 

niżej wymienionych sposobów:

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Tradycyjna i najczęściej spotykana forma zaliczenia 
wychowania fizycznego to udział w cotygodniowych 
zajęciach sportowych. Każdy student może wybrać 
jedną z ponad 20 dyscyplin, tak, aby połączyć 
przyjemne z pożytecznym. Na zajęcia studenci 
zapisują się poprzez USOSa na podstawie punktów 
uzyskanych podczas rekrutacji. 

AZS
Jeśli ponadprzeciętnie interesujesz się sportem, 
możesz również zaliczyć WF uczęszczając na treningi 
sekcji Akademickiego Związku Sportowego. 
Zapisując się do AZS, masz okazję na ciągłe 
polepszanie swoich sportowych umiejętności, 
zaznajomienie się z innymi fanami danej dyscypliny 
i uczestnictwo w zawodach z ramienia SGH.

CHÓR SGH I ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
Dla studentów, którzy nie przepadają za sportem 
Wielka Różowa przygotowała możliwość zapisania 
się i uczęszczania do Chóru SGH lub Zespołu Pieśni 
i Tańca. Regularne uczęszczanie i aktywność, jak      
w pozostałych przypadkach, gwarantują zaliczenie 
całego semestru zajęć WF na naszej Uczelni.
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OBOZY SPORTOWE
Jeśli nie przepadasz za regularnym uczęszczaniem na 
zajęcia, możesz również zaliczyć jeden semestr zajęć 
poprzez obóz sportowy (na przykład narciarski lub 
żeglarski) organizowany przez Centrum Wychowania 
Fizycznego i Sportu. Taki wyjazd na pewno na długo 
pozostanie w Twojej pamięci, jednak jest on dodatkowo 
płatny.

DYSCYPLINY:

AEROBIK KOSZYKÓWKA
Jedna z ulubionych 

dyscyplin studentów. 
Zajęcia prowadzone 

są w miłej atmosferze 
przez zespół 

prostudenckich 
trenerów. W zależności 

od prowadzącego 
będziesz miał okazję 

ćwiczyć z takimi 
przyrządami jak piłki 
czy stepy. Treningi 

poprawią Twoją 
kondycję 

i z pewnością pomogą 
Ci odstresować 
i rozluźnić się po 

długich godzinach 
spędzonych w ławce. 
Zaliczenie zazwyczaj 
polega na wykonaniu 

serii ćwiczeń.

Treningi prowadzone 
są przez braci 

Zasuwik – Marka 
i Artura. Pierwsza 
połowa każdych 
zajęć to nauka 

i ćwiczenia nowych 
zagrań takich, 
jak „pick&roll”. 

Druga połowa to 
oczywiście mecz, 
któremu zawsze 
towarzyszy wiele 

emocji. Zaliczenie nie 
powinno przysporzyć 

problemów, 
polega bowiem na 

wykonaniu kilku 
dwutaktów i rzutów, 

które zdążysz 
opanować już po 

kilku zajęciach. 
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KULTURYSTYKA
Niezależnie od tego, 

czy masz już swój 
plan treningowy, czy 

dopiero chciałbyś 
zacząć swoją przygodę 

z siłownią, będzie to 
idealna dyscyplina dla 

Ciebie. Trenerzy z chęcią 
pomogą Ci przy wyborze 
odpowiednich ćwiczeń 

i zadbają o to, abyś 
wykonywał je stosując 
poprawną technikę. 

W zależności od 
prowadzącego zaliczenie 
może zależeć jedynie od 
obecności na zajęciach, 
albo polegać na krótkim 
teście sprawności w kilku 

ćwiczeniach. 
Zaliczenie zazwyczaj 
polega na wykonaniu 

serii ćwiczeń.

NORDIC 
WALKING

Jeżeli nie pociągają 
Cię specjalnie 

intensywne treningi 
angażujące całe ciało, 
to idealnym wyborem 

może okazać się 
nordic walking. 

Zajęcia odbywają się 
w pobliżu Uczelni, 
na zielonym Polu 

Mokotowskim. 
Półtorej godziny 

żywego marszu na 
świeżym powietrzu 

z pewnością pomoże 
Ci stanąć na nogi 

po dniu spędzonym 
w auli wykładowej. 

Zaliczenie jest 
proste i nikomu nie 

powinno przysporzyć 
trudności. 

PILATES
Połączenie jogi, baletu i gimnastyki izometrycznej. Zajęcia 
odbywają się w spokojnym tempie przy akompaniamencie 
muzyki. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w treningach 
uelastycznisz swoje mięśnie, a także zwiększysz ich siłę 
i wytrzymałość. Zaliczenie polega na wykonaniu kilku 
prostych ćwiczeń.
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PIŁKA NOŻNA
Zdecydowanie jest to jedna z najpopularniejszych dyscyplin 
wśród studentów SGH. Zajęcia odbywają się na stadionie 
Warszawianka warto zatem brać pod uwagę czas konieczny 
na dotarcie na miejsce i powrót na Uczelnię. Zaliczenie 
jest proste i wymaga jedynie opanowania podstawowych 
umiejętności piłkarskich. 

PŁYWANIE
Idealny wybór dla 

osób, które chciałyby 
popracować nad swoją 

techniką pływania. Nawet 
jeśli jesteś początkujący, 
albo miałeś od pływania 

długą przerwę, to nie 
masz czego się obawiać 

– na pierwszych zajęciach 
trenerzy dzielą studentów 
na grupy według poziomu 

zaawansowania, więc 
na pewno znajdziesz 

tutaj miejsce dla siebie. 
Treningi odbywają się 

na basenie Pałacu 
Młodzieży w Pałacu 

Kultury i Nauki. Zaliczenie 
polega na przepłynięciu 

kilku długości basenu 
określonym stylem.

SIATKÓWKA
Formuła zajęć wygląda 

trochę inaczej 
w zależności 
od danego 

prowadzącego. 
U Andrzeja Listopada 

na pierwszym 
semestrze ćwiczy 

się jedynie technikę 
gry oraz taktykę, 

tak, aby już w drugim 
semestrze móc grać 
mecze na wysokim 
poziomie. Pozostali 
trenerzy po prostu 
dzielą każde swoje 

zajęcia na ćwiczenia 
oraz mecz. Zaliczenie 
obejmuje wykonanie 

kilku prostych ćwiczeń 
opanowanych 

w trakcie semestru.
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TANIEC TOWARZYSKI
Taniec towarzyski odbywa się w parach. Jednak nawet jeśli nikt 
w Twoim otoczeniu nie jest chętny do wspólnych ćwiczeń, to 
nic straconego. Dyscyplina ta jest wśród studentów na tyle 
popularna, że na pewno uda Ci się kogoś znaleźć. Podczas 
pierwszego semestru nauczysz się tańców klasycznych,  w trakcie 
drugiego natomiast – latynoamerykańskich. Zaliczenie polega na 
prezentacji jednego z ćwiczonych w trakcie danego semestru 
tańców lub aktywności i obecności na zajęciach. 

TENIS ZIEMNY
Jedyna dyscyplina, do której potrzebny Ci będzie własny sprzęt. 
Grupy są raczej niewielkie, można zatem liczyć na bardzo 
zindywidualizowany sposób prowadzenia zajęć. Należy również, 
podobnie jak w przypadku piłki nożnej, zwrócić uwagę na czas 
potrzebny na dotarcie na korty, które znajdują się w okolicy 
stacji metra Stokłosy. Zajęcia zalicza się obecnością i aktywnym 
uczestnictwem w treningach.  

TRENING FUNKCJONALNY
Trening funkcjonalny składa się z ćwiczeń wykorzystujących 
przede wszystkim masę własnego ciała. Jest to idealna opcja dla 
osób, które chciałyby zwiększyć siłę swoich mięśni i zbudować 
wyrzeźbioną sylwetkę, ale też jednocześnie popracować nad 
swoją wydolnością krążeniowo-oddechową. Zaliczenie polega 
na przeprowadzeniu rozgrzewki i zaprezentowaniu poprawnej 
techniki wykonania kilku ćwiczeń. 
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AZS:

AEROBIK

BIEGI PRZEŁAJOWE

PŁYWANIE

KULTURYSTYKA

KOSZYKÓWKA

SIATKÓWKA

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA RĘCZNA

ŻEGLARSTWO

TENIS STOŁOWY

Oprócz tego zajęcia wf można zaliczyć jednym z wyjazdów 
organizowanych przez Uczelnię, zarówno zimowym (snowboard 
lub narciarstwo), jak i letnim, lub żeglarskim. Należy jednak 
pamiętać, że są one płatne.
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2022

INTEGRACJA

ATRAKCJE

know how

legenda

pojedz z nami na wetline!

facebook.com/wetlinasgh

Międzybrodzie
Żywieckie

I turnus - 30.08-6.09
II turnus - 7.09-14.09

zapisy - 27.07 o 19:00

Informacje o życiu studenta 
z pierwszej ręki!

To już 23. edycja!
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29-30.09.2022
Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie
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DZIAŁAJ
SAMORZĄDZIE

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

Co Cię czeka w Samorządzie?

Niesamowici ludzie

Liczne integracje

Tworzenie projektów

Działanie w komisjach

Zyskanie cennego
wpisu do CV 

Wspólne wyjazdy

i wiele więcej!

Działaj w komisjach

Działaj w projektach

Więcej szczegółów znajdziesz na:

/ Samorząd Studentów SGH / samorzadsgh
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2
1

WIELKIE ZWIEDZANIE WARSZAWY

21-23.10.2022
ZWIEDZAJ  POZNAWAJ   BAW SIĘ    

WIELKIEZWIEDZANIEWARSZAWY
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STUDENCKASTUDENCKA
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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 studiów, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do wspólnej 
zabawy, zapewnionej przez liczne aktywności, wycieczki i imprezy.

PROJEKTY

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. Ponadto prowadzi 
szeroko zakrojoną działalność projektową – zarówno merytoryczną, 
jak i rozrywkową. Nie ma wątpliwości, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Samorząd Studentów

Test Wiedzy Ekonomicznej 
Test Wiedzy Ekonomicznej to coroczny projekt, który organizowany 
jest na dwóch poziomach - regionalnym i ogólnopolskim. Jest to 
projekt koordynowany przez Forum Uczelni Ekonomicznych. Stwarza 
on doskonałą okazję do sprawdzenia swojej wiedzy, poznania osób 
z innych uczelni warszawskich jak i z całej Polski. Oprócz testu 
podczas wydarzenia uczestnicy mają okazję wziąć udział w prelekcji, 
a wygrani z każdego miasta spotykają się na finale - w tym roku we 
Wrocławiu.
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WIELKIE ZWIEDZANIE WARSZAWY

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

Wielkie Zwiedzanie Warszawy

To coroczny cykl turniejów debat oksfordzkich dla 
licealistów, organizowany w kilkunastu miastach                                                 
w całej Polsce. Wydarzenie 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 dyskusji,       
a także rozwinąć swoją wiedzę dzięki serii organizowanych 
specjalnie dla nich szkoleń. Inicjatywa pomaga kształtować 
świadomość obywatelską i zwiększać poziom debaty 
publicznej.

Debbaty

Mosty Ekonomiczne
To wspólna inicjatywa studentów SGH, a także 
Uniwersytetów Ekonomicznych w Poznaniu, Wrocławiu, 
Krakowie i Katowicach. W ramach tego projektu 
organizowane są kilkudniowe wymiany studenckie między 
powyższymi uczelniami. To świetna okazja, aby zobaczyć, 
jak uczy się      w innym mieście, zawrzeć nowe znajomości, 
a także zaznać trochę dobrej zabawy. Piękne wspomnienia 
z wyjazdu gwarantowane! 
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Studenckie Targi Pracy
Należą do najbardziej merytorycznych projektów. W centralnym 
punkcie Uczelni – Auli Spadochronowej – można spotkać 
reprezentantów firm z różnych branż i zdobyć przydatne informacje 
o otaczającym nas rynku pracy. Chcesz dowiedzieć się, czy dany 
sektor jest dla Ciebie i nawiązać przyszłe kontakty biznesowe? Firmy 
biorące udział w Targach zatrudniają znaczną część absolwentów 
SGH. Tak więc można być pewnym, że udział w tym wydarzeniu 
zaprocentuje w przyszłości.

Weekend z Samorządem
To dwa wyjątkowe wydarzenia odbywające się na Auli Spadochro-
nowej w Budynku Głównym. Jednym z nich jest Kino na Spado. 
Na wielkim rzutniku całą noc wyświetlane są emocjonujące filmy, 
organizatorzy dbają o dostęp do przekąsek i napojów, a rozstawione 
na całej auli leżaki zapewniają wygodny i przytulny seans. Podczas 
drugiego wydarzenia, Nocy Gier Planszowych, Aula Spadochronowa 
staje się areną rozgrywek niezliczonej ilości planszówek. Jeśli 
jesteś fanem rywalizacji, to jest to coś dla Ciebie – tego wieczoru 
organizowane są rozmaite konkursy.

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

SGH



DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

110

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

Juwenalia

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 ponad 
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.

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



DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

111

KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Do jej zadań należy dbanie o utrzymywanie wysokiego poziomu 
naukowego Uczelni. Zajmuje się ona analizowaniem dydaktyki    
w SGH oraz proponowaniem własnych inicjatyw w tym zakresie. 

KOMISJA DS. INFORMACJI I KOMUNIKACJI

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

STRUKTURA

PREZYDIUM 
To organ wykonawczy, którego zadaniem jest zarządzanie 
Samorządem Studentów. Do jego członków należą 
Przewodniczący/a Samorządu Studentów, Przewodniczący 
Komitetu Wykonawczego oraz Przewodniczący Komisji 
Niestałych. 

KOMISJA DS. RELACJI ZEWNĘTRZNYCH
Zajmuje się sprawami kontaktu Samorządu z innymi organizacjami 
studenckimi, ze środowiskiem biznesowym, a także utrzymuje 
relacje z Władzami Uczelni oraz instytucjami pozauczelnianymi. 
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KOMISJA DS. MIĘDZYNARODOWYCH

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

KOMISJA DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI

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

KOMITET WYKONAWCZY

Jego rolą jest zarządzanie działalnością projektową Samorządu 
Studentów SGH oraz sprawowanie pieczy nad działalnością 
poniższych komisji. 

KOMISJA DS. PROJEKTÓW

Zajmuje się planowaniem projektów, wybieraniem zespołów 
projektowych oraz nadzorowaniem i wspieraniem ich pracy. 
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KOMISJA DS. HR

Zajmuje się integrowaniem członków Samorządu 
i zabieganiem o to, aby atmosfera wewnątrz organizacji 
była możliwie jak najlepsza. Dzięki jej staraniom działacze 
są bardziej zgrani i mogą na sobie naprawdę polegać. 

KOMISJA DS. KONTAKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

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

RZECZNIK PRAW STUDENTA

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

KOMISJA DS. PROMOCJI

Służy promowaniu Samorządu i jego działalności. Dba o jego 
odpowiedni wizerunek, a także zarządza i nadzoruje tworzone 
materiały promocyjne. 
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ORGANYORGANY
RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW

to organ uchwałodawczy Samorządu. 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 
Przewodniczący/a 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 przysługują wynikające 
ze statutu SGH wyjątkowo szerokie kompetencje i prawa. Wśród 
nich znaleźć możemy między innymi uchwalanie regulaminu 
studiów, zarządzanie programami studiów czy też uchwalanie 
statutu SGH. Samorząd Studentów podczas obrad Senatu SGH 
reprezentuje siedmiu studentów – po jednym z każdego roku 
studiów stacjonarnych licencjackich oraz dwóch z magisterskich, 
a także jeden ze studiów niestacjonarnych. Przewodniczący/a jest 
organem doradczym.

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, Kolegium Gospodarki Światowej, Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów. 
Kolegiami kierują Dziekani. 
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ORGANIZACJEORGANIZACJE

Cems Club Warsaw to jedna z najprężniej 
działających organizacji studenckich 
w Warszawie. Jesteśmy częścią CEMS 
Alliance - stowarzyszenia skupiającego 
najlepsze uczelnie ekonomiczne z 34 
krajów świata oferujące prestiżowy 
program menedżerski CEMS MIM dla 
studentów II stopnia. Oprócz tego jako 
jedni z dwóch CEMS Clubów na świecie 

oferujemy możliwość zaangażowania się także studentom 
licencjatu. Co pół roku przyjmujemy w swoje szeregi ambitnych 
SGHowiczów i dajemy im możliwość zaangażowania się w już 
istniejące projekty, bądź wspieramy przy stworzeniu czegoś 
zupełnie własnego. Nie ogranicza nas żaden zakres tematyczny 
projektów - robimy cokolwiek, co nam się spodoba! Na przykład 
CEMS Chance - program mentoringowy wspierający młodzież 
w trudniejszej sytuacji życiowej, Graduate Programme Day - 
wielkie targi programów menedżerskich i staży dla studentów 
SGH, Healthcare Businness Forum - forum łączące światy 
biznesu i medycyny, Paderewski Academy - seria warsztatów, 
prelekcji i seminariów o tematyce politycznej i społecznej, gdzie 
studenci mają kontakt z osobami ważnymi dla polskiej polityki 
i gospodarki oraz wiele wiele innych. Przy okazji nie zapominamy 
o podstawie studenckiego życia, czyli dobrej zabawie, dlatego 
nasze motto to "Study hard, play harder".

CEMS Club Warsaw
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Klub Uczelniany AZS SGH to najliczniejsza 
organizacja na naszej  Uczelni działająca 
nieprzerwanie od ponad 100 lat! W AZS SGH  
działa prawie 30 różnych sekcji sportowych 
- mamy swoje reprezentacje zarówno                              
w najpopularniejszych dyscyplinach (m.in. 
piłka nożna, statkówka, koszykówka, lekka 
atletyka, pływanie , piłka ręczna, żeglarstwo 

czy tenis) jak i tych mniej popularnych (np. wspinaczka sportowa, 
ergometr wioślarski, narciarstwo alpejskie, tenis stołowy, 
szachy, trójbój  siłowy)AZS SGH  to bez wątpienia organizacja 
wyjątkowa- nie bez powodu alternatywnym rozwiązaniem 
skrótu AZS jest Atmosfera-Zabawa- Sport. Nie mamy projektów 
tylko zawody, a zamiast spotkań- treningi. Wspólnie spędzone 
godziny na boisku, basenie , siłowni , stadionie w salach i halach 
owocują nie tylko licznymi sukcesami sportowymi, ale też 
znajomościami i przyjaźniami na całe życie. Poza tym, jako jedyna 
z nielicznych organizacji mamy możliwość reprezentowania 
naszej Alma Mater na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim                                                                    
a także międzynarodowym. Czy można mieć lepsze wspomnienia                
z uczelni niż medale zdobyte      z logo AZS SGH na piersi?
Do zobaczenia na treningach!!  
 

AZS

Zrzeszenie Studentów Polskich SGH 
to jedna z najstarszych organizacji 
działających w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie. Mimo, że organizacja liczy ponad 200 aktywnych 
członków, nikt nie jest anonimowy! ZSPowicze razem uczą się do 
sesji, jeżdżą na festiwale muzyczne lub stoki narciarskie, spotykają 
się na licznych wyjściach i spędzają słoneczne dni nad Wisłą.            
I najważniejsze - Zawsze Sobie Pomagają!

Zrzeszenie Studentów Polskich SGH
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Stowarzyszenie Erasmus Student 
Network SGH to jedna z największych 
sekcji ESN w całej Polsce. Naszym 
głównym zadaniem jest pomoc 
zagranicznym studentom w adaptacji 

na Uczelni, poznawaniu nowego miejsca i odkrywaniu polskiej 
kultury.Wyróżniamy się naszą otwartością i życzliwością                
w kontaktach z innymi. W naszym motto „Unity in diversity, 
diversity in unity” zawarty jest również wzajemny rozwój                 
i pomoc członkom w osiąganiu ich osobistych celów. Nasza 
organizacja rozwinęła swoją działalność zarówno w kierunku 
umożliwienia studentom zagranicznym rozwoju i poznawania 
polskiej kultury, jak i o projekty merytoryczne i rozrywkowe, 
ukierunkowane nie tylko na studentów naszej Uczelni, lecz 
także na uczniów szkół średnich czy społeczność lokalną.
Realizowane przez nas projekty to możliwość poznania 
nowych ludzi, rozwoju umiejętności, doskonalenia języków         
i przygotowywania do przyszłej pracy w zespole na poziomie 
biznesowym. Więcej informacji na stronie www.esnsgh.pl oraz 
profilach na Facebook’u i Instagramie @esnsgh

ESN SGH

AIESEC

AIESEC to międzynarodowa organizacja zrzeszająca młodych 
ludzi, którzy chcą uczynić świat lepszym miejscem. Przy Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie  działa najstarszy oddział 
lokalny AIESEC w Polsce, założony już w 1971 roku. Przyświeca 
nam nasz główny cel rozwoju cech liderskich pośród 
naszych członków, poprzez działalność w wielu zespołach    
projektowych. Zajmujemy się koordynacją międzynarodowych 
wymian w postaci staży i wolontariatów oraz lokalnych 
projektów w naszej Alma 
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Stowarzyszenie Akademickie Magpress 
to wydawca Niezależnego Miesięcznika 
Studentów MAGIEL – dlatego dla 
większości studentów organizacja 

znana jest jako Magiel. Jej członkami są studenci najlepszych 
warszawskich uczelni – SGH, UW, PW czy Uniwersytetu SWPS. 
Jako jedno z najważniejszych mediów studenckich przekazuje 
informacje uczelniane oraz komentarze do aktualnych wydarzeń 
ze świata, polityki  i gospodarki. Większość objętości czasopisma 
zajmują działy kulturalne, takie jak film, teatr, muzyka, w których 
młodzi dziennikarze recenzują koncerty, spektakle, książki oraz 
dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat życia studenckiego                                                 
w Warszawie. Magiel jest idealną organizacją zarówno dla studentów 
z zacięciem dziennikarskim, jak i projektowców. Najbardziej znany 
projekt Magla – Świąteczny Koncert SGH – co roku przyciąga          tysiące 
zainteresowanych i, jako wydarzenie charytatywne, zbiera rekordowe 
kwoty pieniężne. Magiel jest kojarzony również z  takich projektów 
jak Muzyka a Biznes, Konferencja MediaStudent, Inspiracja Roku czy 
publikowane raz do roku dodatki do miesięcznika – Pokieruj Swoją 
Karierą i Kulturalna Mapa Warszawy. Poza działalnością studencką 
Magiel to przede wszystkim miejsce spotkań, gdzie każdy może 
czuć się swobodnie i uciec od korporacyjnej atmosfery. Szczególną 
rolę  w życiu organizacji odgrywa kanciapa na antersoli, która jest 
idealnym miejscem do zawierania nowych znajomościi spędzania 
czasu w trakcie przerw na Uczelni.

Magiel

Mater, takich jak Dni Kariery - targi pracy organizowane przez 
studentów dla studentów. Członkowie AIESEC mają okazję 
zdobyć pierwsze doświadczenia projektowe, udoskonalić 
swoje umiejętności językowe poprzez kontakt z międzynaro-         
dowym środowiskiem oraz zawiązać długotrwałe przyjaźnie. 
Dodatkowo naszym aktywnym członkom oferujemy atrakcyjne 
zniżki na wymiany przez nas organizowane.
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SKN-y

Jedno z najprężniej działających kół naukowych, 
zajmujące się obszarem konsultingu oraz jedna 
z najstarszych organizacji w SGH. SKNK to 
ogromna i zżyta ze sobą społeczność, której 

przyświeca motto koła: „Umieć więcej. Razem.” 

SKN Konsultingu

Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły 
Głównej Handlowej to ludzie pełni 
zapału i nieszablonowych pomysłów, 
szeroki wachlarz projektów, a po 
godzinach - aktywne życie studenckie. 

W NZS-ie każdy znajdzie inicjatywę dla siebie. Naszym 
niewątpliwym atutem jest największa w SGH sekcja projektów 
charytatywnych, ale nie brakuje nam też inicjatyw kulturalnych, 
edukacyjnych, kulinarnych czy biznesowych. Wybór nie jest 
zatem łatwy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by spróbować 
swoich sił w kilku albo i we wszystkich przedsięwzięciach! Poza 
tym NZS SGH słynie z integracyjnych wypadów za miasto, 
zwanych pieszczotliwie Borsukami, spływów kajakowych, 
a także z obozu zerowego Projekt Zero! Jeśli przez dobrą 
zabawę chcesz zdobyć wiedzę  i doświadczenie wykraczające 
poza świat wykładów, masz głowę pełną pomysłów i masę 
niespożytkowanej energii – NZS SGH to z pewnością miejsce 
dla Ciebie!

Niezależne Zrzeszenie Studentów SGH
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SKN Negocjator to jedno z najbardziej 
aktywnych kół naukowych w SGH. Działamy 
nieprzerwanie od 2000 r. Tworzymy zgraną 
społeczność, organizujemy projekty, turnieje 
i warsztaty z zakresu negocjacji czy rozwoju 
umiejętności miękkich. Naszym flagowym 
projektem jest Warsaw Negotation Round, 

czyli międzynarodowy turniej negocjacyjny dla studentów 
uczelni z całego świata. Naszym największym atutem jest 
niepowtarzalna atmosfera, w której jest miejsce zarówno 
na ambitną pracę projektową, jak i liczne integracje oraz 
wyjazdy. U nas znajdziesz wszystko — nowe przyjaźnie, rozwój 
merytoryczny, doskonałą zabawę oraz odpowiedzialne   
zadania, które świetnie przygotują Cię na wyzwania życia 
zawodowego.

SKN Negocjator

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 spotykają się z inspirującymi 
postaciami z różnorodnych branż, dzięki czemu uzyskują 
szersze spojrzenie na własną dalszą drogę. SKN Konsultingu 
to także jedne z największych projektów w SGH, wśród nich 
m.in. międzynarodowy konkurs biznesowy SGH Business 
Game, Maraton Firm Konsultingowych (największe tego 
typu wydarzenie w Polsce), Konferencja Kobiety w Biznesie 
czy też Consult IT poświęcone tematyce IT w konsultingu. 
Co roku organizowane są projekty doradcze dla organizacji 
pozarządowych oraz fundacji takich jak WWF, Dajemy   
Dzieciom Siłę czy Rak N’Roll.
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Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych 
założone w 2000 roku, to jedna z najstarszych 
organizacji na naszej Uczelni skupiająca ambitnych 
studentów nastawionych na wszechstronny rozwój 
i lepsze zrozumienie świata. Skupiając w sumie 150 
aktywnych Członków i Alumnów oraz 1500 osób 

uczestniczących co roku w naszych inicjatywach tworzymy 
przestrzeń wymiany pomysłów, tworzenia projektów, poszerzania 
sieci kontaktów i nawiązywania długoletnich przyjaźni. Członkowie 
Koła często kontynuują edukację na najlepszych europejskich 
światowych uczelniach takich jak HEC, LSE, University of Warwick 
czy Bocconi University. Nasi alumni pracują w najbardziej 
rozpoznawalnych firmach i instytucjach, najczęściej wybierając 
kariery w finansach i bankowości, doradztwie strategicznym 
i strukturach organizacji międzynarodowych. Laurki, czyli 
nowi członkowie Koła, mają możliwość organizacji najbardziej 
rozpoznawalnych projektów w SGH, nawiązywania znajomości 
z inspirującymi osobami w ramach dwóch wewnętrznych 
programów mentoringowych, a wieczorami bawią się na 
niezapomnianych integracjach.

SKN Spraw Zagranicznych

Z tej strony Studenckie Koło Naukowe Energetyki 
– w skrócie SKNE, jak sama nazwa wskazuje 
jesteśmy organizacją studencką zrzeszającą osoby 
zainteresowane energetycznym światem. Na 
naszym fanpage’u każdy tydzień rozpoczynamy 

dawką energetycznych newsów, a co piątek mamy dla was 
elektryzujące artykuły naukowe, m.in. naszego autorstwa, obie 
propozycje przyprawione zdrową dawką memów. Z nami nie 
ma czasu na nudę! 

SKN Energetyki
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SKN Finansów i Makroekonomii (SKN FM) to 
jedno z najprężniej działających i najbardziej 
merytorycznych kół naukowych w SGH.Naszym 

nadrzędnym celem jest realizacja motta organizacji „Aby Polska była 
dobrym i mądrym krajem”. SKN FM zrzesza studentów zainteresowanych 
polityką pieniężną, analizami makroekonomicznymi, rynkami finansowymi     
i rozwojem obywatelskim. Współpracujemy z licznymi instytucjami 
administracji publicznej w tym Narodowym Bankiem Polskim czy 
Ministerstwem Finansów. Ponadto nasza organizacja  posiada szerokie 
grono absolwentów w tym naukowców, działaczy politycznych, ekspertów 
NBP czy pracowników największych firm finansowych.
Warte uwagi są również nasze liczne projekty: 
•       Przegląd Ekonomiczno-Społeczny oraz Monitoring Makroekonomiczny 
- dla pasjonatów dziennikarstwa ekonomicznego,
•       Gabinet Cieni Rady Polityki Pieniężnej - polega na comiesięcznych 
symulacjach obrad właściwej Rady Polityki Pieniężnej,
•       Kongres Makroekonomiczny - największa studencka konferencja 
ekonomiczna w Polsce!

SKN Finansów i Makroekonomii

Organizujemy 4 cykliczne wydarzenia: Energetyka dla każdego, Zimowa 
szkoła energii, Future Energy Summit oraz sztandarowy Energy Week. 
Zapraszamy gorąco na naszą stronę i profil na facebooku, gdzie dowiecie 
się o nas jeszcze więcej!
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Klub Inwestora jest jednym 
z najstarszych i najbardziej 
prestiżowych klubów studenckich    
w Szkole Głównej Handlowej                
w Warszawie - od dwudziestu lat 
inwestujemy w ludzi i rozwijamy 

ich potencjał. Naszym celem jest pozyskanie ambitnych 
studentów, którzy chętnie podejmują wyzwania i inwestują 
swój czas w ciągły rozwój. Budujemy i utrzymujemy więzi                                      
z doświadczonymi przedstawicielami świata finansów, którymi 
są Alumni naszego Klubu.
Klub Inwestora prowadzi następujące projekty:
-Akademia Giełdowa - wiedza o rynkach kapitałowych
 i inwestowaniu,
-Akademia Private Equity - działalność funduszy PE i VC oraz 
firm doradztwa transakcyjnego i konsultingowego,
-British-Polish Investment Alliance - organizowany przy 
wsparciu najbardziej prestiżowych środowisk biznesowych 
w Polsce i Wielkiej Brytanii,
-Fundusz akademicki - wspólne inwestowanie na rynkach 
finansowych,
-Projekt Explain - nowa inicjatywa, która stanowi odpowiedź 
na potrzeby każdego, kto dopiero stawia swoje pierwsze kroki 
na giełdowym parkiecie,
-High Frequency Trading Conference - pierwszy w Polsce 
studencki projekt poświęcony handlowi wysokich częstotliwości 
oraz handlowi algorytmicznemu na rynkach finansowych,
-Investors’ Meetings & Trainings - spotkania z wybitnymi 
osobistościami związanymi z rynkami finansowymi, inwestycjami 
oraz szeroko pojętym biznesem, którzy dzielą się swoją wiedzą 
z członkami Klubu.

SKN Klub Inwestora
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Studenckie Koło Naukowe Biznesu jest największym 
i najszybciej rozwijającym się kołem naukowym 
działającym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 
Co roku kilkadziesiąt nowych studentów i studentek 
dołącza do SKNB, w celu odnalezienia i weryfikacji 
pomysłów na swoją karierę. Podczas utrzymywania 
biznesowych relacji z partnerami, planowania strategii 

marketingowych, organizacji złożonych wydarzeń czy zarządzania 
markami projektów członkowie Koła zdobywają unikatowe 
kompetencje i zdolności interpersonalne. Rokrocznie Koło rozszerza 
swoją działalność poprzez podejmowanie nowych przedsięwzięć         
i inicjatyw jednocześnie udoskonalając te już wcześniej realizowane, 
dotyczących takich zagadnień jak bankowość, inwestycje, startupy, 
nowe technologie, kryptowaluty, finanse, edukacja przedsiębiorczości 
czy ekonomia. Dzięki temu SKNB może pochwalić się największym 
w SGH wachlarzem projektów międzynarodowych. Koło utrzymuje 
relacje z alumnami, którzy doradzają i wspomagają aktywnie 
działających członków. Poza działaniami projektowymi członkowie 
mają duże możliwości zdobywania insiderskiej wiedzy branżowej, 
za sprawą cotygodniowych sesji Q&A z gośćmi ze świata biznesu, 
reprezentujących zróżnicowane firmy i instytucje partnerskie. Koło 
jest także znane ze swoich niezapomnianych integracji, jak wyjazd    
na narty czy żagle.

SKN Biznesu
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SKN Informatyki 
Kim jesteśmy?
Zapraszamy każdego, kto pragnie 
zdobywać i dzielić się wiedzą z szeroko 
pojętej informatyki - od zarządzania    
w IT, przez wykorzystanie IT w różnych 

dziedzinach, programowanie, obsługę oprogramowania, aż po 
twardą informatykę (nawet tę kwantową). Współpracujemy       
z wieloma firmami liczącym się w brażny IT. Dzięki temu mamy 
gwarancję, że przekazujemy rzetelną i praktyczną wiedzę. 
Główne projekty: Warsztaty@SKNI, Excel Week, SQL na Auli, 
powtórki z WdIG-u, Wisienki, Webinary@SKNI. Dlaczego 
warto do nas dołączyć? Priorytetem jest dla nas zdobywanie                         
i rozpowszechnianie wiedzy, dlatego maksymalnie uprościliśmy 
rekrutację. Jakość reprezentowana przez nasze warsztaty 
doprowadziła do tego, że miejsca na nie rozchodzą się w kilka 
sekund, a jako aktywny członek masz szansę zapisać się na nie 
z naszych wewnętrznych list. Dzięki płaskiej strukturze naszego 
Koła, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś sam zorganizował 
własne wydarzenie. Śledzą nas ludzie z całej Polski (i to nie 
tylko studenci) - satysfakcja z pracy jest naprawdę wyjątkowa. 
Zapraszamy na spotkanie w każdy wtorek o 19:00.
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Studenckie Koło Naukowe Ekonomii Politycznej 
zostało utworzone w 2017 roku w celu pogłębianiu 
wiedzy z zakresu ekonomii oraz polityki. W roku 
2021/2022 koło zajęło 2 miejsce w rankingu SKN-
ów działających w SGH. Zajmujemy się organizacją 
spotkań z osobistościami ze świata polityki, tworzymy 

publikacje naukowe oraz popularnonaukowe oraz czynnie działamy 
na social media, gdzie działają takie projekty jak Morning Brief czy 
Sondażownia. Flagowym projektem naszego Koła jest „Ekonomia 
polityczna, Głupcze!”, w ramach którego organizujemy wywiady 
z ludźmi pełniącymi czołowe funkcje publiczne np. premierami, 
ministrami czy prezesami dużych spółek. W 2022 roku po raz drugi 
została zorganizowana także konferencja naukowa PolEcon’22.
Jedną z naszych nowszych inicjatyw jest także Rzeczpospolita 
Babska, skupiająca się na kobiecych problemach we współczesnym 
świecie. 
Opiekunem Koła jest dr Adam Czerniak.

SKN Ekonomii Politycznej
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STYPENDIASTYPENDIA
Studenci  SGH chcący ubiegać się o przyznanie stypen-
dium powinni wypełnić i złożyć wniosek wygenerowany 
poprzez system USOSweb. Zarejestrowany w systemie 
wniosek należy złożyć zgodnie z informacjami podanymi 
na stronie: www.sgh.waw.pl/stypendia. W przypadku 
decyzji negatywnej istnieje możliwość odwołania się od 
decyzji Komisji Stypendialnej.

A. SOCJALNEA. SOCJALNE

Stypendium przysługuje osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej. Główne kryterium 
przyznania danego świadczenia stanowi wielkość 
miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym. Kwota ta nie może przewyższać 
ustalonego progu. Dodatkowo, przy dochodzie 
wynoszącym poniżej 600 zł na osobę, istnieje 
obowiązek dołączenie zaświadczenia z Ośrodka 
Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej                    
i majątkowej rodziny studenta. O stypendium 
socjalne w zwiększonej wysokości można 
ubiegać się w przypadku sieroctwa, półsieroctwa, 
niepełnosprawności co najmniej dwóch członków 
gospodarstwa domowego lub korzystania przez 
wnioskodawcę, bądź pozostawania wnioskodawcy 
na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia 
ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków 
stałych lub zasiłków okresowych.
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B. REKTORAB. REKTORA

Stypendium przyznawane jest za wyróżniające wyniki w nauce, 
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe co najmniej na 
poziomie krajowym, uzyskane w poprzednim roku akademickim. 
Studentom I roku studiów stypendium rektora przysługuje w roku 
złożenia egzaminu maturalnego w przypadku bycia laureatem 
lub finalistą olimpiady stopnia centralnego lub medalistą co 
najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski                                  
w danym sporcie. To stypendium może otrzymywać nie więcej niż 
10% studentów z każdego z kierunków pod warunkiem złożenia 
wniosku. Co może być interesujące, aby otrzymać stypendium 
należy zachować ciągłość nauki (np. bez „gap year”).

C. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHC. DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Świadczenie to jest przeznaczone dla osób                              
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Przed 
złożeniem wniosku o stypendium konieczne jest 
zgłoszenie się do Biura do Spraw Dostępności                  
i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami celem 
dokonania rejestracji i przedłożenia oryginału 
orzeczenia o niepełnosprawności. Co roku Komisja 
Stypendialna ustala odpowiednie stawki stypendium, 
uzależnione od stopnia niepełnosprawności. 
W roku akademickim 2022/2023 te stawki wynoszą 
odpowiednio: 

 - stopień lekki: 250 zł
 - stopień umiarkowany: 500 zł

 - stopień znaczny: 750 zł

D. ZAPOMOGAD. 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, 
stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło 
więcej niż 6 miesięcy.



To seria wydarzeń, które 
poświęcone są rozwojowi 
kompetencji miękkich a także 
umiejętności biznesowych 
i technologicznych.

Dołącz do społeczności 
Accenture Training Labs, aby:

Wykłady, warsztaty, webinary

Accenture 
Training 
Labs 

Online/offline

Rok akademicki

Uczyć się na realnych case studies

Pogłębiać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności

Spotkać się z inspirującymi ekspertami Accenture

Poznać odpowiedzi na nurtujące pytania

sprawdź 
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Program podwójnego dyplomu pozwala studentom na otrzymanie dwóch 
dyplomów uczelni wyższych w trakcie jednego toku nauczania. Oprócz dyplomu 
ukończenia studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uczestnik    
otrzyma również dyplom ukończenia studiów na uczelni partnerskiej. Znajdują 
się one w Niemczech, Czechach, Francji, Portugalii oraz Korei Południowej. 
Zagraniczne studia są realizowane w języku angielskim lub urzędowym danego 
państwa, w zależności od wybranej uczelni. Aby dowiedzieć się więcej, warto 
odwiedzić stronę Centrum Współpracy MIędzynarodowej.

Erasmus+

WYMIANY WYMIANY 
MIĘDZYNARODOWEMIĘDZYNARODOWE

SGH prowadzi szeroką współpracę z przeróżnymi uczelniami dookoła 
świata. W związku z tym, wielu studentów decyduje się na wzięcie udziału 
w programach wymiany międzynarodowej. Pozwala to na poprawę 
umiejętności językowych i wzbogacenie swojego CV. Oprócz tego, 
jest to świetna przygoda i okazja, by nawiązać kontakty z ludźmi spoza 
kraju. Najpopularniejsze inicjatywy realizowane na naszej Alma Mater to 
Erasmus+, program podwójnego dyplomu oraz umowy bilateralne.

Program podwójnego dyplomu

Najpopularniejszym programem umożliwiającym wymianę jest bez wątpienia 
Erasmus+. Uczestnicy mają okazję realizować studia za granicą od 3 do 12 miesięcy. 
W przypadku praktyk minimalny okres pobytu wynosi 2 miesiące, maksymalny    
to rok. Studenci są zwolnieni z opłaty za czesne, każdy z nich ma też prawo 
ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, które ma pomóc w utrzymaniu 
się za granicą. Państwa, które można odwiedzić w ramach Erasmus+ to zarówno 
kraje  Unii Europejskiej, jak i inne kraje członkowskie projektu, np. Norwegia, 
Liechtenstein czy Islandia. By dostać się do programu należy odpowiednio 
wcześnie podjąć kroki, ponieważ aplikacja ma miejsce rok wcześniej.  Niezbędny 
jest językowy test kwalifikacyjny. By dowiedzieć się więcej, warto śledzić Centrum 
Współpracy MIędzynarodowej oraz wziąć udział w corocznych spotkaniach 
informacyjnych, organizowanych na początku roku akademickiego.
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Umowy bilateralne 
Umowy bilateralne są inicjatywą bardzo podobną do Erasmus+. Uczestnicy tego 
programu nie płacą za czesne na zagranicznej uczelni. Są jednak zobowiązani 
do pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Uczelnie partnerskie             
znajdują się m.in. w: Chinach, Tajwanie, Stanach Zjednoczonych, RPA, Australii, 
Singapurze i Korei Południowej. Dzięki tak bogatej ofercie destynacji, ten program 
również cieszy się dużą popularnością, pomimo konieczności finansowania życia                       
w trakcie wymiany.

CEMS Masters in Management 
CEMS MIM to program dla studentów wybitnie uzdolnionych, chcących rozwijać 
swoje umiejętności menedżerskie. Idealny kandydat powinien być miłośnikiem 
uczenia się o praktycznych aspektach zarządzania. Ta inicjatywa pozwala 
zdobyć jednocześnie dyplom 34 najbardziej prestiżowych szkół biznesowych na 
świecie. W ramach programu jeden semestr spędza się na uczelni macierzystej, 
drugi na partnerskiej (niekoniecznie w takiej kolejności). Należy również odbyć 
10-tygodniowe praktyki za granicą, lecz nie może to być kraj, w którym realizo-
wany był którykolwiek z semestrów. CEMS MIM jest skierowany do studentów 
studiów magisterskich, jednak z powodu skomplikowanej rekrutacji, dobrze 
jest się nim zainteresować dużo wcześniej. Obowiązkiem jest biegła znajomość 
angielskiego i przynajmniej podstawowa drugiego języka. Aby zaznajomić się z 
programem, warto dołączyć do CEMS Club Warsaw. 

Polsko-Niemieckie Forum 
Gospodarcze

SGH to jedyna Uczelnia w Polsce, gdzie można studiować ekonomię                                     
w języku niemieckim na poziomie uniwersyteckim. Forum organizuje na naszej 
Uczelni zajęcia z przedmiotów ekonomicznych oraz konferencje prowadzone 
przez niemieckich wykładowców, co stanowi przygotowanie do praktyk                                                          
i pracy w niemieckich organizacjach. Dodatkowo istnieje możliwość odbycia 
miesięcznego lub semestralnego kursu językowego w Moguncji, co wiąże się 
z otrzymaniem wysokiego stypendium DAAD. Program powstał we współpracy       
z dwoma uczelniami z Niemiec: Johannes Gutenberg Universität Mainz                              
i Universität Duisburg-Essen.
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Zgłaszając się na wymianę, należy sprawdzić sposób rekrutacji (w przypadku 
aplikowania na Erasmus+ lub na umowy bilateralne obowiązuje taka forma, jak 
przedstawiona poniżej). Dobrze jest wykorzystać wszystkie możliwe miejsca na 
preferowane uczelnie, jest ich aż 16. O tym, czy rekrutacja przebiegła pomyślnie 
czy nie, decyduje liczba punktów. Można ich zdobyć maksymalnie 100, a składa 
się na to:

Jak się zakwalifikować?

Test kompetencyjny z języka jest przeprowadzany w formie pisemnej przez 
Centrum Nauki Języków Obcych. Składa się z dwóch części sprawdzających 
umiejętności słuchania oraz pisania. Pierwsza część  polega na przesłuchaniu 
wiadomości radiowej w języku obcym i odpowiedzi na pytania dotyczące 
jej treści. W drugiej części egzaminowany ma za zadanie streścić polski 
artykuł prasowy języku obcym. Dodatkowo można zdobyć punkty, jeśli posiada 
się certyfikat językowy (przynajmniej na poziomie B2) lub dyplom ukończenia 
szkoły średniej w języku obcym. Liczba otrzymanych punktów może się różnić, 
w zależności od poziomu certyfikatu. Aby mieć szansę dostać się na wymianę, 
średnia ocen musi być wyższa niż 3,4. Punkty za średnią są liczone w następujący 
sposób: uzyskana średnia (np. 3,4) x 25. W przypadku studentów pierwszego 
roku liczy się liczba punktów zdobytych w rekrutacji, wtedy ich liczbę mnożymy 
razy x0.5.

Punkty za aktywność studencką przyznaje Samorząd Studentów, na podstawie 
Regulaminu Oceny Projektów Kół Naukowych i Organizacji. Dodatkowo można 
zdobyć punkty uczestnicząc jako wolontariusz w wydarzeniach organizowanych 

20 pkt za działalność 
studencką

40 pkt za test
językowy 

40 pkt za średnią 
ocen
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STUDENT W STUDENT W 
WARSZAWIEWARSZAWIE

A. ZAKWATEROWANIE

Jeśli studia w SGH oznaczają dla Ciebie przeprowadzkę                         
z rodzinnego miasta lub od dawna mieszkasz w stolicy, lecz wizja 
dalszego mieszkania z rodzicami przyprawia Cię o dreszcze, 
to  w tym rozdziale znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, 
które sprawią, że wybór pomiędzy wynajęciem mieszkania, 
pokoju w akademiku lub poza nim będzie dużo prostszy.

MIESZKANIEMIESZKANIE

Wynajęcie własnych czterech ścian w stolicy to niestety 
stosunkowo droga sprawa. Ceny kawalerek w rozsądnej 
lokalizacji zaczynają się od 1 600 zł miesięcznie, zazwyczaj bez 
opłat takich jak prąd, woda, czy gaz. Jednocześnie, jest to 
najwygodniejsze rozwiązanie. Prywatność, brak możliwości 
trafienia na uciążliwych współlokatorów, czy możliwość 
zrobienia bifora przed weekendowym wyjściem do klubu to 
jedne z wielu zalet mieszkania w pojedynkę.

Większą popularnością cieszy się wśród studentów wynajem 
większego mieszkania wspólnie ze znajomymi lub własnego 
pokoju. Ceny w takim przypadku są naprawdę zróżnicowane 
i zależą od wielu czynników. Jednak, dwupokojowe lokale 
kosztują nie mniej niż 2000 zł. 
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Niewątpliwie, szukanie mieszkania na chwilę przed 
rozpoczęciem roku akademickiego nie jest dobrym 
pomysłem ze względów finansowych. To właśnie wtedy ceny 
najmu są najwyższe, a popyt na studenckie lokum najwyższy. 
Najłatwiej na bieżąco sprawdzać oferty na popularnych 
serwisach ogłoszeniowych, takich jak OLX,  serwis otodom 
lub grupy na facebooku. Czasami odrobina szczęścia                  
i refleksu są w stanie znacznie odciążyć studencki budżet. 
Zdecydowanie najlepszą lokalizacją są okolice samej Uczelni 
lub stacji metra. Bliskość metra gwarantuje Ci dogodny               
i szybki transport niemalże o każdej porze.

Standardy wynajmowanych mieszkań w Warszawie 
znacząco się różnią. Dobry research często pozwoli Ci na 
znalezienie lokalu o dużo lepszym standardzie w zbliżonej 
lub nieznacznie wyższej cenie. Przed podpisaniem umowy 
najmu warto osobiście spotkać się z właścicielem oraz 
obejrzeć oferowane lokum. 

WŁASNY POKÓJWŁASNY POKÓJ

Drugą, niemniej popularną opcją jest wynajęcie pokoju. 
Takie rozwiązanie jest lepsze dla studenckiego portfela 
niż na przykład wynajęcie kawalerki, a tym samym całkiem 
wygodne. Ceny w takim przypadku są zbliżone do wynajęcia 
wspólnego mieszkania ze znajomymi, dlatego jeśli masz 
paczkę znajomych, którzy tak jak ty stoją przed dylematem 
wyboru nowego miejsca zamieszkania, bez wahania 
zaproponuj im takie rozwiązanie. W końcu zawsze lepiej 
mieszkać z kimś znajomym!
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Sabinki to dom studencki, który zapewnia studentom SGH 
prawie 400 miejsc. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli zależy 
Ci na zmniejszeniu kosztów, a jednocześnie na przeżyciu 
niezapomnianej przygody.

Akademiki mają tyle samo plusów, co minusów. Ograni-
czona prywatność i częste hałasy to główne problemy,     
z którymi mierzą się lokatorzy akademików. 
W tym miejscu ciężko o idealne warunki do nauki, lecz dla 
chcącego nic trudnego – z każdej sytuacji jest w końcu 
jakieś wyjście. Nie zraź się jednak minusami, bowiem dla 
wielu pozytywne aspekty życia w domu studenckim są 
nieporównywalnie większe. To właśnie tutaj zawiązują 
się wieloletnie przyjaźnie i ciekawe znajomości. Jeśli 
zdobędziesz w akademiku paru znajomych, bez problemu 
zdobędziesz brakujące notatki, posłuchasz o najgorętszych 
uczelnianych plotkach, czy zdobędziesz ratujące życie 
life-hacki od starszych kolegów i koleżanek.

Ceny za miejsce w akademiku należą również do atutów 
tego miejsca. Za 1-osobowy pokój zapłacimy 750 zł 
miesięcznie, a za pokój dwuosobowy jedynie 600 zł za 
miesiąc. 
Aby złożyć wniosek o akademik, należy zalogować się do 
USOSweb przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH oraz 
przesłać odpowiedni wniosek w formie online.

AKADEMIKAKADEMIK
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Okienko w planie a Tobie burczy w brzuchu? Zamiast goto-
wać obiad uczysz się do kolosa z matematyki? Biegniesz 
spóźniony na lektoraty i na dodatek bez śniadania? Wszystkie 
powyższe problemy rozwiążą najciekawsze miejsca                            
z jedzeniem, które 
z pewnością zapełnią Twój żołądek i jednocześnie nie 
opróżnią studenckiego portfela!

Nasz zespół przygotował dla Ciebie 10 propozycji knajp, 
które podbiły serca studentów Wielkiej Różowej.

1.
Bar Thien-Ly to wybór numer 1 wśród studentów 
naszej Uczelni. Położony na ulicy Madalińskiego bar 
chiński oferuje dania szeroko pojętej kuchni azjatyckiej. 
Legendarny Indyk-Masło-Czosnek to danie, które 
jest tak samo znane i lubiane przez całą uczelnianą 
społeczność. Warto spróbować także Pad Thaia, który 
występuje również w wersji wege. 

Ceny w lokalu oscylują w okolicach 20 zł, a duże porcje 
zadowolą nawet najbardziej głodnych studentów.

2.
Jeśli nie po drodze Ci do Thien-Ly to zawsze jest też 
To To Pho. Położona na Batorego, w sąsiedztwie 
budynku G, knajpa to kolejne miejsce, gdzie można 
zjeść orientalne potrawy bez narażania budżetu na 
duży uszczerbek. Najpopularniejszym wyborem jest tam 
z kolei kurczak chrupiący z makaronem, który można 
dobrać według własnych preferencji.

B. GASTRONOMIA
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3.

Pizzeria Dominium by Domino’s mieszcząca się na 
Rakowieckiej, to oczywisty wybór, jeśli masz ochotę na 
kuchnię włoską. Studenckie promocje, smaczne pizze, 
makarony i piwo w dzbanku w korzystnej cenie to bez 
wątpienia przyczyny, dla których warto zjeść właśnie 
tam. 

4.

Galeria Wypieków Lubaszka, także położona 
na Rakowieckiej to idealne miejsce na pożywne 
śniadanie w świetnej cenie. Za 15 zł zjesz zestaw 
śniadaniowy składający się na przykład z jajecznicy lub 
szakszuki, pieczywa i szklanki świeżo wyciskanego soku 
pomarańczowego. Jeśli goni Cię czas, postaw na pizzę 
na kawałki lub pyszną drożdżówkę.

Dla wegetarian na pewno miejscem wartym uwagi jest 
Falafel Full zlokalizowany przy budynku C. Czeka 
tam na Ciebie ogromny wybór dań wege i niezwykle 
uprzejma obsługa, która poprawi Twój humor w gorszej 
chwili.

5.

6.

Kolejną miejscówką, w której wegetariańskie potrawy 
niewątpliwie przygotowywane są z sercem jest Tel 
Aviv Urban Food. Położona na alei Niepodległości 
klimatyczna i kameralna knajpa to świetny wybór do 
wzięcia czegoś na wynos pomiędzy zajęciami na Uczelni.

7.

Jeśli masz ochotę na sushi, nie ma lepszego miejsca na 
fancy lunch w okolicy niż Soto Sushi. Lokal usytuowany 
przy metrze Politechnika na ulicy Waryńskiego oferuje 
lunche w przystępnych cenach, które składają się              
z zupy Miso, dwóch lub trzech rolek sushi oraz zielonej 
herbaty. Świetna opcja, jeśli macie ochotę na kuchnię 
japońską, a tym samym nie chcesz wydać milionów 
monet. 
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8.

Jeżeli nie masz ochoty opuszczać gmachu Uczelni lub 
możesz coś zjeść jedynie w 20 minutowej przerwie 
zajrzyj do Jajka, które znajduje się tuż obok Auli 
Spadochronowej w budynku G. Zjesz tam obiad                     
w niewygórowanej cenie, kupisz kanapkę, sałatkę lub 
wrapa z ulubionymi składnikami, a także napijesz się 
świeżo parzonej kawy.

9.

Dla fanów mięsa i kuchni tureckiej świetnym rozwiązaniem 
będzie odwiedzenie Kebabu Dunaj na Rakowieckiej 
lub El Karnaka na alei Niepodległości. Wyjdziesz 
stamtąd na pewno najedzony i pełni energii na dalszą 
część dnia. W zespole Informatora każdy ma swojego 
faworyta, więc rozstrzygnięcie tego, który z nich jest 
lepszy zostawiamy Tobie!

Koneserów kuchni polskiej na pewno zachęci 
różnorodna oferta Gospody pod Kogutem, która 
mieści się na Rakowieckiej. Konkurencyjne ceny, duże 
porcje, rewelacyjna obsługa i klasyczne polskie potrawy 
to atuty, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze 
miejsca, w którym zjesz obiad.

10.

C. OBIEKTY SPORTOWE
BOISKO PRZY SABINKACH BOISKO PRZY SABINKACH 
(AL. NIEPODLEGŁOŚCI 147)(AL. NIEPODLEGŁOŚCI 147)

Boisko do koszykówki i siatkówki usytuowane jest bezpo- 
średnio za budynkiem DS Sabinki. Studenci jednak wykorzy-
stują je także do rozgrywek we flanki. Aby skorzystać z samego 
boiska, jak i wszystkich innych udogodnień wystarczy zostawić 
legitymację studencką na portierni Sabinek. Studenci mogą 
próbować swoich sił w tych grach zespołowych aż do późnego 
wieczora, czyli godziny 22. Niestety, po tym czasie boisko jest 
zamykane, lecz wtedy można świętować wygraną w samym 
budynku Sabinek.
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BOISKO PRZY BUDYNKU W BOISKO PRZY BUDYNKU W 
(UL. KAZIMIERZOWSKA 58)(UL. KAZIMIERZOWSKA 58)

Boisko piłkarskie w tej lokalizacji pokryty jest sztuczną trawą, 
a boiska do siatkówki i koszykówki wykonane są z tartanu. 
Kompleks jest w pełni oświetlony i ogrodzony, a do meczu 
można przygotować się w dwóch szatniach z prysznicami. 
Obiekt jest czynny do godziny 22, a rezerwacja jest     możliwa 
w dni robocze w godzinach 8-16.

POLE MOKOTOWSKIEPOLE MOKOTOWSKIE

Park, który przez wielu nazywany jest warszawskim 
Central Parkiem, znajduje się w bliskim sąsiedztwie 
głównego gmachu Wielkiej Różowej. Teren ten 
oferuje idealne warunki do uprawiania sportów          
oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu 
w otoczeniu natury. Latem wiele studentów 
wykorzystuje okienka między zajęciami, jako szansę 
na chwilę odpoczynku od zgiełku i ciągłego 
pośpiechu pośród zieleni Pola Mokotowskiego.

C. MIEJSCA DO NAUKI

Nie możesz się skupić na nauce w domu? Rozprasza 
Cię hałas w akademiku? Potrzebujesz motywacji? 
A może piszesz pracę, do której niezbędne są 
materiały naukowe? Jeśli na którekolwiek z pytań 
odpowiedziałaś/eś twierdząco, ta część jest właśnie 
dla Ciebie!
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BIBLIOTEKA SGHBIBLIOTEKA SGH

Miejsce wręcz stworzone do nauki. Aura koncentracji ogarnia 
Cię w momencie przejścia przez drzwi uczelnianej biblioteki. 
Aby skorzystać z miejsca siedzącego w czytelni, wystarczy 
oddać legitymację przy wejściu i cieszyć się ciszą oraz 
ogromnymi zbiorami naszej biblioteki. W okresie przed sesją 
biblioteka otwarta jest praktycznie całą noc, co pozwala na 
ekspresową powtórkę materiału przed egzaminami.

BIBLIOTEKA NA KOSZYKOWEJ BIBLIOTEKA NA KOSZYKOWEJ 

Ta miejska biblioteka została stosunkowo niedawno 
całkowicie odnowiona i oferuje kilka pięter do nauki 
dla wszystkich chętnych. Aby wejść na teren czytelni, 
wystarczy wyrobić bezpłatną kartę biblioteczną i można 
cieszyć się wszystkimi udogodnieniami przygotowanymi                                                      
dla odwiedzających. Osobiście polecamy wejść na samą 
górę obiektu i skorzystać z wygodnych kanap, na których 
bez problemu można połączyć wypoczynek z nauką.

COWORKINGCOWORKING

Ciekawą propozycją są także miejsca do coworkingu,                     
w których nieodpłatnie można popracować lub pouczyć się 
do kolokwium. Jeśli chcesz poczuć odrobinę korporacyj-
nego klimatu i spędzić czas w cieszącym oko wnętrzu                 
z pewnością jest to opcja dla Ciebie! Takie miejsca znajdują 
się w Warsaw Spire na rondzie Daszyńskiego oraz w Varso 
Place na ulicy Chmielnej.
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D. MUZEA

Warszawska oferta obiektów kulturalnych jest niezmiernie 
bogata. Mieszkańcy stolicy mają do wyboru ponad 60 
pozycji, z których każda jest jedyna w swoim rodzaju. Poniżej 
przedstawiamy najciekawsze z nich, do których powinieneś 
udać się w pierwszej kolejności.

DLA PASJONATÓW HISTORIIDLA PASJONATÓW HISTORII

Nudne oglądanie eksponatów w ponurym budynku to 
obraz, który bardzo często przechodzi nam przez myśl, gdy 
myślimy o muzeum historycznym. Miejsca takie jak Muzeum 
Powstania Warszawskiego bardzo skutecznie zrywają                                                                                                             
z tym stereotypem. Interaktywne wystawy tego nowoczesnego 
obiektu z łatwością przeniosą Cię 80 lat w przeszłość oraz 
pomogą zrozumieć realia tamtych czasów za pomocą 
nowoczesnych efektów audiowizualnych. Polin (Muzeum 
Historii Żydów Polskich) również kieruje się nowoczesnością. 
Jego wystawy należą do bardzo innowacyjnych, a gmach 
określany jest nierzadko perłą sztuki nowoczesnej. Równie 
ważnym miejscem w stolicy jest Muzeum Katyńskie, które 
stanowi ważny symbol polskiej historii oraz ma za zadanie 
upamiętniać ofiary zbrodni katyńskiej. Warto dodać, że jego 
zwiedzanie jest całkowicie bezpłatne.
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DLA MIŁOŚNIKÓW SZTUKIDLA MIŁOŚNIKÓW SZTUKI

Muzeum Narodowe w Warszawie to obowiązkowa 
pozycja dla wszystkich zainteresowanych sztuką. To 
najwieksze muzeum w stolicy oferuje około 830 tysięcy dzieł 
sztuki z całego świata, a jego gmach robi równie kolosalne 
wrażenie. Studenci, chcąc odwiedzić to niezwykłe miejsce 
płacą jedynie złotówkę. Jeżeli jesteś natomiast zwolennikiem 
współczesnego kunsztu artystycznego, nie możesz nie 
odwiedzić Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 
w którym znajdują się 1022 dzieła w postaci instalacji, dzieł 
stałych, jak i wystaw czasowych. Aktualnie siedziba muzeum 
mieści się przy Pałacu Kultury i Nauki, ale do końca 2022 roku 
ma zostać wybudowany całkowicie nowy gmach. Polecamy 
również udać się do Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki, 
której misją jest prezentacja i promocja sztuki współczesnej. 
Posiada ona w swoich zbiorach ponad 3500 dzieł sztuki 
głównie polskich artystów.

DLA SPRAGNIONYCH NOWYCH DLA SPRAGNIONYCH NOWYCH 
DOŚWIADCZEŃDOŚWIADCZEŃ

 
Oferta Warszawy bogata jest także w muzea, które są oryginalne 
i nieszablonowe. Jeżeli szukasz perfekcyjnej scenerii do sesji 
fotograficznej, zainteresować może Cię z pewnością Muzeum 
Neonów, wyposażone w około 100 reklam świetlnych. Uwagę 
studentów mogą przyciągnąć także Muzeum Polskiej Wódki 
oraz Muzeum Wódki, gdzie nie tylko jest im dane zwiedzić wiele 
interesujących audiowizualnych eksponatów, ale także wziąć 
udział w degustacji. Miejscem gwarantującym podróż w czasie 
jest również Muzeum Życia w PRL. Prezentowane na wystawie 
wnętrza oraz przedmioty składają się na opowieść o tym, w jaki 
sposób polityka „władzy ludowej” wpływała na codzienne życie 
obywateli. Polecamy wybrać się tam również z rodzicami – będzie 
to dla nich bez wątpliwości niezapomniany powrót do dzieciństwa.
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NOC MUZEÓW W WARSZAWIENOC MUZEÓW W WARSZAWIE

To jedyna taka noc w roku, gdy muzea udostępniają 
swoje wystawy zupełnie za darmo, a wszędzie w mieście 
odnaleźć można różnorodne atrakcje i warsztaty. Odbywa 
się zawsze w maju, więc przy dopisującej pogodzie jest to 
idealny plan na wieczór. Warszawa oferuje wtedy szereg 
udogodnień komunikacyjnych – uruchomiona zostaje wtedy 
darmowa linia autobusowa M, która dowozi uczestników 
pod większość muzeów przez całą noc, a godziny działania 
standardowej komunikacji miejskiej wydłużone są do 2:30. 
Najpopularniejszą atrakcją rok do roku jest Fabryka Wedla, 
gdzie każdy miłośnik czekolady może prześledzić proces 
tworzenia czekolady, ale również jej skosztować. Teatry, kina 
i radia zapraszają na pokazy i spektakle, a artyści prowadzą 
happeningi i warsztaty. Ze względu na popularność 
wydarzenia polecamy dokładnie zaplanować noc, ponieważ 
do najpopularniejszych miejsc tworzą się długie kolejki.

E. MUST VISIT

PKiN nosił przez lata miano najwyższego budynku            
w Warszawie. Jest to niezaprzeczalny symbol miasta, 
widziany jako pierwsza rzecz po opuszczeniu Dworca 
Centralnego. W tym postkomunistycznym zabytku 
znajduje się wiele teatrów (Teatr Studio, Teatr Lalka, 
Teatr Dramatyczny, Teatr 6 piętro), muzeów (Narodowe 
Muzeum Techniki i Muzeum Ewolucji) oraz wiele innych 
instytucji. Panoramę miasta można podziwiać z tarasu 
widokowego mieszczącego się na XXX piętrze, na 
który można wjechać windą codziennie w godzinach 
od 9:00 do 20:00. W murach Pałacu organizowany jest 
również coroczny Bal SGH, co stanowi świetną okazję do 
zwiedzania budynku od środka.

PAŁAC KULTURY I NAUKIPAŁAC KULTURY I NAUKI
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POLE MOKOTOWSKIEPOLE MOKOTOWSKIE
Ze względu na położenie tuż obok kampusu SGH Pole 
Mokotowskie stanowi bardzo częste miejsce wszelakich 
integracji studenckich, oferując między innymi puby 
Bolek, Lolek i Tola, boisko do siatkówki plażowej oraz wiele 
innych atrakcji. Park jest również świetnym wyborem dla 
spacerowiczów oraz wszystkich osób, planujących odpocząć 
w ciepły, letni dzień.

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIEŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Pałac na Wyspie, Biały Dom oraz amfiteatr to jedynie 
niektóre z wielu atrakcji czekających na nas w pięknym parku 
Łazienkowskim. Zwiedzanie ogrodów jest bezpłatne, a wstęp 
do obiektów kosztuje studentów jedynie 1zł! Podczas spaceru 
towarzyszyć nam będą nieprzerwanie wiewiórki, których             
w Łazienkach jest naprawdę wiele.

WILANÓWWILANÓW
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to również miejsce 
przyciągające uwagę. W samej rezydencji znajdziemy bogate 
komnaty królewskie, dzieła sztuki oraz wystawy tymczasowe. 
Zachęcamy też do znalezienia czasu na spacer po parku 
otaczającym budynek, składającym się z wielu części, takich 
jak Ogród Różany oraz Ogród Północny. Warto dodać, że zimą 
park zmienia się w Królewski Ogród Światła, gdzie niezwykłe 
iluminacje wprowadzają nas w świąteczny klimat. W czwartki 
wstęp do parku jest bezpłatny.
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STARE MIASTOSTARE MIASTO

Odwiedzenie zabytkowej starówki to obowiązek każdej 
osoby przebywającej w Warszawie. Najpopularniejszymi 
atrakcjami są tu niewątpliwie Zamek Królewski w Warszawie, 
kolumna króla Zygmunta III Wazy oraz pomnik Syrenki. Czeka 
na nas tam również niezliczona ilość kawiarni, restauracji 
oraz tłumnie odwiedzanych wieczorami barów.

BULWARY WIŚLANEBULWARY WIŚLANE

Rejs promem oraz możliwość zjedzenia pysznych lodów to 
nie jedyne z możliwości czekających na nas na popularnych 
„Schodkach”. Miejsce to zamienia się  w nocy w prawdziwą 
stolicę imprezowania, dzięki barom, kawiarnią oraz imprezom 
na barkach. Bulwary służą również jako lokalizacja wszelakich 
imprez, takich jak kina pod chmurką, imprezy tematyczne, 
stand-upy oraz koncerty.

PAWILONYPAWILONY

Jeżeli chciałbyś poznać nocne życie Warszawy, 
zdecydowanie polecamy wybrać się na ulicę Nowy Świat, 
gdzie znajdują się popularne Pawilony. Ponad 20 lokali: 
pubów, barów, shot barów oraz koktajl barów w jednym 
miejscu sprawia, że nie ma tam miejsca na nudę! Nie 
zapomnij jednak o rezerwacji, ponieważ miejsca w weekend 
zajmowane są w zawrotnym tempie.
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G. ROZRYWKA

KLUBYKLUBY

KLUB PARK
Studencki klub nieopodal 
budynku głównego SGH, 
w którym co piątek gości 

niejeden SGHowicz. 
Imprezy odbywają 
się tu cały tydzień, 

organizowane są także 
wydarzenia tematyczne. 

Można natrafić również na 
transmisje meczów.

SKETCH NITE
Minimalistyczny wystrój, 
klimatyczne oświetlenie 

i ogromny parkiet, 
na którym spędzisz 

godziny, bawiąc się przy 
energetyzującej muzyce. 

Jeden z wielu klubów 
przy ul. Mazowieckiej, 
zdecydowanie warty 

odwiedzenia.

SMOLNA
W przedwojennej kamienicy na ulicy Smolnej 38 mieści 
się prawdziwa Mekka warszawskich i polskich entuzjastów 
muzyki elektronicznej. Brzmienia, przy których można bawić 
się na Smolnej w weekendy klub określa jako ambitną 
muzykę elektroniczną – m.in. house, tech house, deep house 
i techno, a także muzyka alternatywna i eksperymentalna. 
W klubie o niesamowitym wystroju co tydzień grają czołowi 
przedstawiciele polskiej i zagranicznej sceny klubowej, a co 
jakiś czas pojawiają się tam gwiazdy największego formatu, 
jak na przykład Amelie Lens i Boris Brejcha.
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PIEKŁO NAD NIEBEM
Dwa interesujące kluby, zlokalizowane przy ul. Nowy Świat 
21 – jeden nad drugim. W Niebie spędzisz miło czas, 
podziwiając grzeczny, aczkolwiek nietuzinkowy wystrój, 
zaś Piekło skusi Cię uwodzicielskim klimatem, bo ujrzysz tu 
złote, istnie piekielne dekoracje, jak i skosztujesz ognistych 
trunków.

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

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

TEATRO CUBANO WARSAW
Karaiby w środku Warszawy - tak właśnie można zdefiniować 
to niesamowite miejsce, bo przy ul. Fredry 6 znajdziesz 
klub, który wystrojem i klimatem przywołuje marzenia                         
o wakacjach na tropikalnej wyspie.

CAPITOL CLUB WARSAW
Starannie dobrana muzyka polskich, jak i zagranicznych 
DJ-jów oraz teatralne wnętrza stwarzają niepowtarzalny 
klimat weekendowego wieczoru. Od czasu do czasu 
można również usłyszeć tam muzykę na żywo graną na 
skrzypcach, saksofonie, czy fortepianie.
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H. FESTIWALE
KONCERTYKONCERTY

W Warszawie z pewnością nie można narzekać na ofertę 
koncertów oraz festiwali. Obok dobrze znanych wydarzeń 
cyklicznych, odbywa się tu wiele koncertów mniejszych lub 
większych artystów.  Miasto stanowi także częsty przystanek 
w trasach zagranicznych artystów.

Gromadzący co roku ponad 60 tys. uczestników Orange Warsaw 
Festival to jedno z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych           
w Polsce. Ostatnie edycje odbywały się na Torze Wyścigów Konnych 
Służewiec, a muzyka zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów 
wprowadzała niezapomniany nastrój przez pełne dwa dni trwania 
festiwalu.

W 2022 roku powraca również szósta edycja SBM FFestival, 
organizowana w tym roku na Lotnisku Bemowo. Powiększony line-
up oraz ogromne zainteresowanie sprawiły, że na obecną edycję 
składać się będą nie dwa, a aż trzy dni niezapomnianej zabawy       
w rytmie rapowej muzyki.

Przed wszystkimi trudami związanymi z sesją letnią, studenci powinni 
znaleźć czas na małe odstresowanie. Z pomocą przychodzą 
Juwenalia SGH, czyli jedna z najważniejszych imprez w roku 
akademickim, odbywająca się w Ogrodach Rektorskich i gromadząca 
tysiące warszawskich studentów. Zachęcamy również do odwiedzania 
Juwenaliów innych uczelni, takich jak Politechnika Warszawska czy 
Uniwersytet Warszawski.

Jeżeli jesteś fanem muzyki klasycznej, z pewnością nie może 
zabraknąć cię Międzynarodowym Konkursie Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina. Jest to jeden z najstarszych i najbardziej 
prestiżowych konkursów muzycznych na świecie w klasie fortepianu, 
który odbywa się co 5 lat w Warszawie.
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I. POMOCNE APLIKACJE

TOO GOOD TO GOTOO GOOD TO GO
Aplikacja Too Good To Go pozwala każdego dnia na 
uratowanie jedzenia, które nie zostało sprzedane. 
Zazwyczaj w ramach aplikacji sprzedawane są paczki      
w cenie 10-15 zł, których realna wartość jest trzykrotnie 
większa. Zawartość samej paczki pozostaje dla Ciebie 
niespodzianką aż do jej otwarcia. Jeśli wyznajesz zasadę 
zero waste, preferujesz jedzenie na mieście oraz chcesz 
zaoszczędzić jest to idealna opcja dla Ciebie!

BLIXBLIX
Nie od dzisiaj wiadomo, że budżet studencki jest mocno 
ograniczony. Z pomocą Blix zapoznasz się z  aktualnymi 
gazetkami promocyjnymi, porównasz ceny produktów 
i dodasz swoje karty lojalnościowe. Stworzysz bez 
problemu także listę zakupów i zaplanujesz rozsądnie 
wydatki na artykuły spożywcze.

FINEBITEFINEBITE
Niezbyt znana, lecz świetna aplikacja, która pozwala na 
rezerwację stolika w wybranych restauracjach z rabatem 
50% na całe menu. W zamian jesteśmy zobligowani do 
oceny wszystkich aspektów naszej wizyty w lokalu. Stoliki 
można rezerwować we wszystkie dni tygodnia, a wybór 
restauracji jest naprawdę szeroki. 

JAKDOJADEJAKDOJADE
JakDojade podbiło serca Polaków już dawno temu. 
Aplikacja cały czas się rozrasta, a obecnie sprawdzisz 
w niej najlepsze połączenia komunikacyjne, kupisz bilet 
oraz sprawdzisz na żywo, czy Twój środek transportu jest 
opóźniony.



Sprawdź

https://eycertified.pl/?utm_source=informatorsgh&utm_medium=easy&utm_campaign=EY+Certified
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SŁOWNICZEKSŁOWNICZEK
A B
A 

budynek SGH po 
prawej stronie 
od budynku G, 

połączony z nim 
łącznikiem.

AKADEMIK
budynek mieszkalny 

przeznaczony dla 
studentów. Obecnie 
w użytku jest jeden 

dom studencki -    
Sabinki.

ANTRESOLA
miejsce w budynku 

głównym, 
w którym znajdziesz 

Dział Obsługi 
Studentów (DOS), 
Biuro Samorządu 
Studentów i kilka 
kanciap innych 

organizacji.

ASAP 
as soon as possible 
– nieraz usłyszysz 
ten zwrot - czy 

to w pracy czy na 
uczelni. Zwłaszcza 
jeżeli postanowisz 

działać w organizacji 
lub pomagać przy 

projekcie.

BIBLIOTEKA
budynek po lewej 

stronie od budynku G, 
wypożyczysz tam Wasze 

ulubione podręczniki 
i spędzicie kilka nocy 

podczas sesji, po 
nieudolnych próbach 

nauki w domu.

BILATERALKA
umowa bilateralna, czyli 
możliwość pojechania 

na wymianę do 
najlepszych uczelni 
ekonomicznych na 

świecie. Zwalnia z opłaty 
za czesne, jednak koszty 

utrzymania trzeba 
pokryć już z własnej 

kieszeni.

BLUZA SGH
jedyne odzienie będące 

alternatywą garnituru. 
Do kupienia w sklepie 

w budynku G.

BAL SGH 
elegancka impreza 

odbywająca się 
w PKiN, na którą bilety 

wyprzedają się jak 
ciepłe bułeczki, 

a szampańska zabawa 
trwa do rana.

ACCENTURE
jest globalną 

firmą, świadczącą 
profesjonalne usługi 

w zakresie technologii 
cyfrowych, chmury 

obliczeniowej                 
i bezpieczeństwa. 
Dzięki szerokiemu 

doświadczeniu               
i specjalistycznej 
wiedzy naszych 

ekspertów                     
z ponad 40 branż 
oferujemy usługi 

 w zakresie Strategy 
& Consulting, 
Technology, 
Operations                     

i Accenture Song 
przy wykorzystaniu 

największej na 
świecie sieci centrów 

zaawansowanych 
technologii                     

i inteligentnych 
operacji. 
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CEBULA 
najróżniejsze 

i, co najważniejsze, 
darmowe fanty 

rozdawane przez 
firmy i organizacje. 

Zaopatrzysz się 
w nie na Auli 

Spadochronowej. 

CP 
CORPORATE 

PARTNERSHIPS 
z taką działką 

spotkasz się przy 
okazji działalności 

projektowej. 
Wykonując kilka 

telefonów 
i przedstawiając 
ofertę być może 

pozyskasz cennych 
partnerów chętnych 
do współpracy przy 

Twoim projekcie. 

CWFIS 
Centrum 

Wychowania 
Fizycznego i Sportu. 

ĆWICZENIA 
zajęcia w mniejszych 

grupach, na 
których obecność 
jest w większości 

obowiązkowa 
i sprawdzana. 

D
DEADLINE (DDL) 

korpotermin określający 
datę wykonania jakiegoś 

zadania. Najczęściej 
informuje studenta, że 
w danym dniu ma już 

naprawdę nóż na gardle 
i musi wziąć się do 

pracy. 

C
C 

najnowszy 
i najnowocześniejszy 

budynek SGH, 
znajdujący się około 

10 minut piechotą od 
budynku głównego. 
Miejsce, do którego 

idąc na zajęcia 
zaczyna się doceniać 

dobrą pogodę. 
Legenda głosi, że 

został wybudowany 
za warunki ze 

statystyki 
i niemieckiego.

CNJO
CENTRUM NAUKI 

JĘZYKÓW OBCYCH 
znajdująca się na 
II piętrze budynku 

G jednostka 
odpowiedzialna 

za koordynowanie 
nauki języków 

w SGH. Posiada 
świetnie wyposażoną 

bibliotekę, a także 
służy pomocą, jeśli 

wystąpią najmniejsze 
problemy związane 

z Twoimi lektoratami.

Cushman & 
Wakefield        

(NYSE: CWK)
 jest wiodącą 

na świecie 
firmą doradczą 

świadczącą usługi 
na rzecz najemców 

i właścicieli 
nieruchomości 
komercyjnych. 

Zatrudnia ok. 50 
tysięcy pracowników 

w 400 biurach 
i 60 krajach na 
całym świecie. 

Więcej informacji 
można uzyskać 

na stronie: www.
cushmanwakefield.

com

DEKLARACJA 
wypełniasz ją wybierając 

wykładowców 
i przedmioty na kolejny 

semestr. 
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W późniejszych etapach 
jest to wyścig kto ma 
najszybszy internet 

lub najszybciej wciska 
F5, jednak przy Twoim 
pierwszym spotkaniu 

znaczenie mają punkty 
rekrutacyjne bądź 

średnia ocen. 

DZIEKANAT 
miejsce, w którym 

załatwia się wszystkie 
formalności, 

i w którym urząd 
piastują dziekani. 

Wystarczy, że 
pobierzesz do niego 
numerek i cierpliwie 
poczekasz na swoją 

kolej.
DSL 

Dziekanat Studium 
Licencjackiego 

E
ECTS 

system punktowy 
służący do oceniania 
osiągnięć studentów 

w nauce. Każdy 
przedmiot ma 
przypisaną ich 

konkretną ilość, 
czyli wagę. Dane te 
możesz sprawdzić   
w Planie Studiów. 

EGZAMIN 
najczęstsza 

forma zaliczenia 
przedmiotów. 

Prawdopodobnie 
przyjdzie Ci zarwać 
przed jakimś nockę 

lub dwie. 

ERASMUS+ 
najbardziej popularny 

program wymian 
studenckich. 
Gwarantuje 
opłacenie 

zakwaterowania oraz 
pokrycie kosztów 

kształcenia. 

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, 
najczęściej tuż przed 

deadlinem, którą 
trzeba opanować na 

asapie. 

FORUM POLSKO-
NIEMIECKIE 

Forum Akademickie, 
w ramach którego 
studenci SGH mają 

możliwość realizować 
przedmioty 

w języku niemieckim. 
Uczestnicy mogą 

przystąpić do 
specjalności 

międzykierunkowej 
lub skorzystać 

z wyjazdu na kurs 
językowy. 

EY 
- najlepsze miejsce 
dla Ciebie i Twojej 
kariery! Globalna 
firma doradcza, 
która pomaga 

przedsiębiorcom, 
organizacjom                

i społecznościom 
najlepiej wykorzystać 

swój potencjał. 
Realizuje projekty 

w zakresie: 
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.
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J
JAJKO 

dawniej kantyna 
profesorska, 

dziś – dostępna 
dla wszystkich, 

popularna na Uczelni 
kawiarnia z bistro, 

która nie raz uratuje 
Twój pusty żołądek. 

JUWENALIA 
jedno 

z najważniejszych 
wydarzeń 

w kalendarzu 
studenta SGH, 

podczas którego 
dozwolone jest 

spożywanie alkoholu 
niskoprocentowego 
na terenie uczelni. 

Odbywają się 
w połowie maja. 

K
KOLEGIUM 
jednostka 

organizacyjna 
Uczelni. Odpowiednik 

wydziałów w SGH. 

G
G 

budynek główny 
SGH szczycący się 
charakterystyczną, 
różową elewacją 

i podświetlaną piramidą 
na dachu. Znajduje się 
przy stacji metra Pole 

Mokotowskie. 

GLOBAL 
 GLOBALNY BIZNES, 

FINANSE 
I ZARZĄDZANIE jeden 

z możliwych do 
wyboru kierunków 

w SGH, bazujący na 
przedsiębiorczości, 

bankowości, 
zarządzaniu 

oraz finansach. 
Przygotowuje do pracy 
w międzynarodowym 

środowisku 
biznesowym. 

GODZINY 
REKTORSKIE 

bardzo wyczekiwany 
przez studentów, 
ogłaszany przez 

rektora czas wolny od 
zajęć, najczęściej przed 
świętami lub w trakcie 
uroczystości. Dowiesz 

się o nich z facebook’a 
Samorządu Studentów 

lub maila wysłanego 
przez Rektora. 

HADES 
znajdująca się 

w podziemiach 
budynku G kantyna, 

idealne miejsce 
na kawę między 

zajęciami. Od 
niedawna poza 

ofertą żywieniową 
dostępna jest 

również nowa strefa 
studenta 

z aneksem 
kuchennym. 
Możesz tam 

podgrzać posiłek 
przygotowany 

wcześniej w domu.

H

I
INAUGURACJA 

uroczyste 
rozpoczęcie roku 
akademickiego. 

INDEKS 
historyczna już 

książeczka, w której 
dawniej zbierało się 
od wykładowców 

potwierdzenia 
zaliczenia 

przedmiotów. Teraz 
oceny znajdziesz 

w Wirtualnym 
Dziekanacie lub 

USOSwebie.
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KOLOKWIUM 
(KOLOS) 

studencki odpowiednik 
sprawdzianu, tylko 
bardziej obszerny. 

Istnieje prawdopodobnie 
po to, żeby studenci 
między sesjami nie 

zapominali o tym, że 
czasem trzeba się uczyć. 

KOMIS 
czyli egzamin komisyjny. 
Ostatnia deska ratunku 

i akt desperacji, 
podejmowany gdy 

studencki budżet nie 
wystarczy na warunek. 

KONWERSATORIUM 
rodzaj zajęć, które 

polegają na dyskusji 
z wykładowcą, 

a aktywność często 
nagradzana jest plusami.

KORPO 
miejsce, którego wiele 
osób boi się jak ognia, 
ale prawda jest taka, że 
po SGH większość osób 

właśnie tam trafia. 

KOŹMIN 
uczelnia-konkurencja 

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 Cię wyrzucić 
z sali (teoretycznie). 

KLUB PARK 
oficjalna imprezownia 
SGH. Jest jak dobry 
kumpel, możesz nie 
wejść do żadnego 
klubu w Warszawie, 
ale Park będzie stał 

otworem przed 
każdym o niemal 

każdej porze. 

L
LEGITYMACJA 

STUDENCKA 
święty dokument 

każdego studenta, 
ważniejszy od aktu 

urodzenia czy 
paszportu. Pozwala na 

otrzymanie zniżek 
w różnych, 
przyjaznych 

studentom miejscach, 
takich jak kina, kluby, 
teatry czy jadłodajnie. 

Pod warunkiem, że 
nie zapomniałeś 
jej podbić przed 
rozpoczęciem 

nowego semestru. 

LEKTORATY 
zajęcia 

z języków obcych. 
Obecność zawsze 

obowiązkowa! 

LICENCJAT 
praca dyplomowa, 

którą należy napisać 
i obronić jeśli chcesz 

ukończyć studia 
pierwszego stopnia 
i otrzymać dyplom. 

M
MIESI

METODY ILOŚCIOWE 
W EKONOMII 

I SYSTEMY 
INFORMACYJNE 

jeden z nowszych 
kierunków na 
naszej Uczelni, 

zaprojektowany 
dla lubujących 

się w statystyce, 
ekonometrii czy 

innych tajemnych 
sztukach. 

MAGIEL 
popularny 

magazyn w SGH 
i UW, Niezależny 

Miesięcznik 
Studentów. 
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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 znajomości, 
umiejętności oraz 

kontakty. 
Z reguły wiąże się 
też z projektowym 
beforem, afterem 

i integracją. 

MBA
MASTER OF BUSINESS 

ADMINISTRATION 
rodzaj studiów 

podyplomowych.

MLEGITYMACJA 
uratuje Cię przed 

mandatem lub pozwoli 
zyskać cenną zniżkę jeśli 
zapomnisz jej plastikowej 
wersji. Pod warunkiem, 
że nie zapomniałeś też 

telefonu. 

MORDOR 
centrum warszawskich 

korporacji znajdujące się 
koło ul. Domaniewskiej. 

N
NAUKA 

przeciwieństwo 
„studiowania”. Coś, co 
najpewniej spotka Cię 

dopiero na dzień przed 
pierwszym kolosem. 

NIEZBĘDNIK 
portal, na którym 

wykładowcy 
i ćwiczeniowcy 

umieszczają 
materiały związane z 

prowadzonymi zajęciami. 

O
OGRODY 

REKTORSKIE 
to tam przyjdziesz 

za rok na Juwenalia 
SGH. Gdy jest ciepło, 
będziesz spotykał się 

tam ze znajomymi 
w przerwach 

między zajęciami. 
Ewentualnie 
przechodząc 

z budynku G do 
biblioteki. 

OBRONA 
po napisaniu pracy 
dyplomowej musisz 
udowodnić, że nie 

napisała jej za ciebie 
mama. 

ORGANIZACJE 
STUDENCKIE 

jak tylko przekroczysz 
próg SGH, zaczną 
walczyć o Twoją 
duszę. Dla wielu 

najjaśniejszy aspekt 
naszej Uczelni. 

OTRZĘSINY 
największa oficjalna 
impreza studencka.  
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R
REKTOR 

Jego Magnificencja, 
najważniejsza osoba 

na Uczelni. W kadencji 
2020-2024 Rektorem 
SGH jest dr hab. Piotr 

Wachowiak, prof. SGH. 

RZECZNIK PRAW 
STUDENTA 

Złota Dusza, która 
pomoże Ci 

w każdym problemie 
i wątpliwościach. 

Oczywiście w miarę 
możliwości. 

S
SABINKI 

główny akademik SGH, 
znajdujący się przy al. 

Niepodległości, 5 minut 
piechotą od budynku G.

SESJA 
najcięższy moment 
w semestrze. Trzeba 
pracować i walczyć 

z załamaniem 
nerwowym. Coś jak 
matura tylko 2 razy 

w roku i 2 razy cięższa. 

SKN 
Studenckie Koło 

Naukowe.

SŁOIK 
student spoza 

Warszawy. 

SKRYPT 
notatki z zajęć bądź 

książek zebrane 
i skrócone w jedną 
całość. Prawdziwy 

skarb, zwłaszcza noc 
przed egzaminem. 

SYLABUS 
zakres obowiązków 

i tematów 
związanych z danym 

przedmiotem. 
Pamiętaj, kto czyta 

nie błądzi. 

SPREAD 
arkusz kalkulacyjny, 
bardzo przydatny 

przy wszelkich 
pracach. 

SPADO 
Aula Spadochronowa 
w budynku G. Serce 
Uczelni, na którym 
niemal codziennie 

można zgarnąć 
trochę cennej cebuli, 

pograć w gry, 
a nawet podpisać 

umowę na staże czy 
praktyki. 

SS
SAMORZĄD 

STUDENTÓW SZKOŁY 
GŁÓWNEJ HANDLOWEJ               
W WARSZAWIE  według 
statutu do Samorządu 
należy każdy student 

naszej Uczelni. Rocznie 
aktywnie udziela 

się w nim około 150 
osób. Ty też możesz 

czynnie zaangażować 
się w tworzenie 
najróżniejszych 

projektów - dołącz do 
wydarzenia “Działaj 

z Samorządem”
 i działaj razem 

z nami! 

PwC
Sieć firm działająca 

w 155 krajach, 
której celem 

jest budowanie 
społecznego 

zaufania                      
i rozwiązywanie 

kluczowych 
problemów. PwC 
zatrudnia ponad 

284 tys. osób, 
które dostarczają 

klientom najwyższej 
jakości usługi                       

w zakresie doradztwa 
biznesowego, 

technologicznego, 
podatkowo-

prawnego oraz 
audytu.
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WIFI 
“eduroam” śmiga 
na terenie całego 

kampusu. Połączysz 
się z nim wpisując 

maila uczelnianego 
i hasło, którego 

używasz do 
zalogowania się 
na przykład do 

USOSWEB.

WYKŁADOWCA 
osoba prowadząca 

wykład. Z niektórymi 
widujesz się 
regularnie, 

z innymi dopiero w 
sesji. 

WD
WIRTUALNY 
DZIEKANAT 

miejsce, w którym 
wykonujesz wiele 

operacji bezpośrednio 
powiązanych 

z Uczelnią. Legenda 
głosi, że działa bez 

zarzutu. Uwierz nam, 
że już chcesz zacząć              

z niego korzystać.

WETLINA 
legendarny, najdłuższy 

i prawdopodobnie 
najlepszy obóz zerowy, 

na jaki masz okazję 
pojechać. 

TRYWIALNY 
gdyby podsumować 
wszystkie wypowiedzi 

wykładowców, 
okazałoby się, że 
dosłownie każdy 

przedmiot, kierunek, 
zagadnienie, są trywialne. 

SGH
WARSAW SCHOOL 

OF ECONOMICS
warto wiedzieć. 

T
TEAMSY 

główne miejsce 
spotkań i zajęć 

online. Dzięki nim 
jednym kliknięciem 

przeniesiesz się 
z ciepłego łóżeczka 
na poranny wykład 

czy ćwiczenia. 
Polecamy jednak 

uważać na 
przypadkowo 

włączone mikrofony i 
kamerki. 

TERMINY 
sesji, egzaminów, 
kolokwiów, prac 

domowych, czy oddania 
książki do biblioteki – 
radzimy ich pilnować. 

U
UCZELNIA 

miejsce, 
w którym przeżyjesz 

prawdopodobnie 
największe huśtawki 

nastrojów. Od 
października Twój drugi 

dom. 

USOSWEB 
tu złożysz podania, 
sprawdzisz grupy 

zajęciowe i dowiesz 
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 
przypadku statystyki 

czy niemieckiego. 
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Z

ZALICZENIE 
owoc ciężkiej pracy, 

oznaczający chwilową 
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.


