
 

Uchwała nr 120 

Senatu SGH 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie kierunku zmian struktury organizacyjnej  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 43 ust. 2 statutu SGH,  

 

 biorąc pod uwagę, że władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wybrane w maju 

2012 r., podjęły się zadania gruntownej reformy – przebudowy struktury organizacyjnej 

Uczelni i przeprowadziły w środowisku Uczelni w okresie od września 2012 r. do maja  

2013 r. szeroką dyskusję dotyczącą konieczności zmian oraz ich przyczyn i celów,  

 uwzględniając wyniki dyskusji udokumentowanej w opracowaniach kolegialnych z ostatnich 

lat, materiały kampanii wyborczej, dokumenty Komisji Rektorskiej ds. Reformy oraz wyniki 

dyskusji prowadzonej na łamach Gazety SGH, 

Senat SGH uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Reforma Uczelni ma trzy cele. Pierwszym – jest zwiększenie potencjału badawczego Uczelni i jej 

zdolności do pozyskiwania środków na badania. Drugim – jest wprowadzenie mechanizmów 

zarządzania procesem dydaktycznym, gwarantujących racjonalne kształtowanie procesów 

nauczania oraz nadzór nad ich jakością. Trzecim celem reformy jest racjonalizacja procesu 

zarządzania.  

§ 2 

Drogami do tych celów są:  

1) konsolidacja jednostek Uczelni na każdym szczeblu organizacji i przeciwdziałanie 

nadmiernemu rozdrobnieniu działalności badawczej i traceniu szans na finansowanie tej 

działalności, a także prezentacja potencjału naukowego i dorobku Uczelni stosownie do 

kryteriów stosowanych w systemie badań naukowych na świecie; 

2) ściślejsze powiązanie dydaktyki zarówno z praktyką gospodarczą, jak i z prowadzonymi 

badaniami oraz zwiększenie podmiotowości katedr i instytutów w zarządzaniu procesem 

dydaktycznym z zachowaniem zasady merytorycznej odpowiedzialności Uczelni za 

kształtowaną ofertę i prawa studentów oraz doktorantów do realizacji oferowanych studiów  

w zgodzie z ich preferencjami; 

3) stworzenie mechanizmów prowadzących do trwałej stabilizacji sytuacji finansowej Uczelni, 

umożliwiających monitorowanie efektywności w całym obszarze funkcjonowania Uczelni 

oraz standardów informacyjnych właściwych dla jednostki działającej w sektorze publicznym. 

 

 



 

§ 3 

Rektor realizuje program zmian poprzez wydawane zarządzenia oraz zgodne z niniejszą uchwałą 

ukierunkowanie prac nad odpowiednimi zmianami w statucie Uczelni i w innych aktach 

prawnych. Regulacje te określają w szczególności: 

1) zasady i tryb łączenia kolegiów w szkoły; 

2) jednostki (instytuty i katedry), które znajdą się w nowych szkołach; 

3) sposób organizacji dydaktyki w nowej strukturze Uczelni. 

§ 4 

W sferze procesu zmiany struktury i zarządzania należy: 

1) wydzielić w strukturze Uczelni trzy szkoły jako jednostki podstawowe – Szkołę Ekonomii, 

Szkołę Biznesu i Szkołę Polityki Publicznej – poprzez zgodne ze strukturą kolegialną 

połączenie Kolegium Analiz Ekonomicznych i Kolegium Gospodarki Światowej (Szkoła 

Ekonomii), Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Kolegium Zarządzania i Finansów (Szkoła 

Biznesu) oraz przekształcenie Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkołę Polityki 

Publicznej;  

2) dokonać następnie przemieszczeń jednostek organizacyjnych pomiędzy szkołami, tak by 

liczba uprawnień dla Uczelni nie zmniejszyła się;  

3) zwiększyć autonomię jednostek podstawowych poprzez decentralizację procesów decyzyjnych 

tam, gdzie nie jest wymagana koordynacja zwierzchnia; 

4) przestrzegać należytej staranności w przygotowaniu aktów prawnych związanych  

z procesem zmiany struktury. 

§ 5 

W sferze procesu prowadzenia badań naukowych należy: 

1) wykazać troskę o istniejące specjalności Uczelni oraz dbałość o rozwój priorytetowych 

kierunków badań; 

2) wprowadzić system motywacyjny promujący jakość badań naukowych i procesu kształcenia; 

3) prowadzić proces konsolidacji i migracji jednostek w sposób podporządkowany procesowi 

badawczemu. 

§ 6 

W sferze procesu kształcenia należy: 

1) przyporządkować kierunki studiów kolegiom (a następnie szkołom), które posiadają stosowne 

uprawnienia i potrafią udokumentować potencjał do prowadzenia zajęć bez narażania Uczelni 

na dodatkowe koszty; 

2) zachować zobowiązania Uczelni do umożliwienia studiów wszystkim studentom  

i uczestnikom studiów doktoranckich, którzy wcześniej podjęli kształcenie na danym kierunku 

lub w danej edycji studiów doktoranckich w danym kolegium;  

3) utrzymać wspólny zestaw przedmiotów stanowiących podstawę do dalszych studiów 

i decydujących o tożsamości wychowanków SGH; 

4) poddać wspólny zestaw przedmiotów oraz ogólnouczelniane przedmioty do wyboru 

nadzorowi Senackiej Komisji Programowej, a nadzorowi właściwych rad naukowych szkół – 

przedmioty kierunkowe, specjalnościowe i kierunkowe przedmioty do wyboru; 

5) utrzymać jednolitą rekrutację na Uczelnię na studiach licencjackich; 

6) wprowadzić egzamin wstępny na studia niestacjonarne magisterskie gwarantujący selekcję 

kandydatów przygotowanych do studiów w stopniu nie zagrażającym jakości tych studiów;  



 

7) utrzymać swobodny wybór kierunku studiów w trakcie drugiego semestru studiów 

licencjackich oraz utrzymać swobodny wybór zajęć i wykładowców przez studentów, przy 

zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania zasobami Uczelni;  

8) co najmniej utrzymać wymiar godzinowy nauki języków obcych; 

9) utrzymać organizację dydaktyki w ogólnouczelnianych dziekanatach studiów wszystkich 

stopni, z zapewnieniem szkołom kontroli nad tym procesem poprzez przyporządkowanie 

decyzji koordynacyjnych w obszarze kierunku studiów prodziekanom szkół, które prowadzą te 

kierunki.  

§ 7 

Terminarz i ścieżkę przejścia od struktury kolegialnej do wspomnianych szkół określa załącznik 

do uchwały. Rektor może dokonywać uzasadnionych zmian w przyjętym terminarzu, 

przedstawiając uzasadnienia na najbliższym posiedzeniu Senatu. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  


