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Uchwała nr 34 

Senatu SGH  

z dnia 9 listopada 2016 r. 

w sprawie zmiany statutu SGH 

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Senat SGH 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

W statucie SGH przyjętym uchwałą nr 97 Senatu SGH w dniu 19 kwietnia 2006 r., ze 

zmianami wprowadzonymi uchwałami Senatu SGH: nr 168 z dnia 22 listopada  

2006 r., nr 309 z dnia 19 grudnia 2007 r., nr 80 z dnia 25 lutego 2009 r., nr 98 z dnia 

25 lutego 2009 r., nr 183 z dnia 23 września 2009 r., nr 280 z dnia 28 kwietnia  

2010 r., nr 290 z dnia 28 kwietnia 2010 r., nr 325 z dnia 30 czerwca 2010 r., nr 327  

z dnia 13 października 2010 r., nr 350 z dnia 13 października 2010 r., nr 351 z dnia 

13 października 2010 r., nr 374 z dnia 22 grudnia 2010 r., nr 388 z dnia 22 grudnia 

2010 r., nr 404 z dnia 23 lutego 2011 r., nr 405 z dnia 23 lutego 2011 r., nr 421 z dnia 

23 marca 2011 r., nr 422 z dnia 23 marca 2011 r., nr 454 z dnia 29 czerwca 2011 r., 

nr 541 z dnia 23 listopada 2011 r., nr 552 z dnia 21 grudnia 2011 r., nr 123 z dnia  

9 października 2013 r. oraz nr 290 z dnia z dnia 28 stycznia 2015 r., dokonuje się 

następujących zmian: 

1) w § 60: 

a) uchyla się ust. 2;   

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:   

„3. Podstawą do ustalenia liczby przedstawicieli, o których mowa w ust. 

1 pkt 4 i 5, jest liczba osób, które w przededniu rozpoczęcia wyborów do 

rady kolegium nowej kadencji tworzą grono członków rady określonych  

w ust. 1 pkt 3; liczby te ustala okręgowa komisja wyborcza kolegium.”; 

c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a, 3b i 3c w brzmieniu:  

„3a. Rada kolegium, niezwłocznie po rozpoczęciu nowej kadencji, 

podejmuje uchwałę określającą liczbę jej statutowego składu, przy czym do 

czasu wyłonienia w najbliższych corocznych wyborach w samorządzie 

doktorantów jego przedstawicieli w radzie kolegium, mandaty przedstawicieli 
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doktorantów wchodzących w skład rady kolegium jej poprzedniej kadencji 

pozostają w mocy.”; 

„3b. O zmianach w składzie rady kolegium spowodowanych 

wygaśnięciem mandatu jej członka lub zdarzeniami, o których mowa w ust. 5 

i 6, zaszłymi po powzięciu uchwały, o której mowa w ust. 3a, dziekan 

kolegium powiadamia radę kolegium na jej najbliższym posiedzeniu po 

powzięciu przez niego informacji o wygaśnięciu mandatu lub tych 

zdarzeniach.”;          

„3c. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio w przypadku zatrudnienia 

w instytucie lub katedrze wchodzącej w skład kolegium, jako podstawowym 

miejscu pracy, nowego nauczyciela akademickiego posiadającego stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora, a także  

w przypadku uzyskania przez dotychczasowego nauczyciela akademickiego 

kolegium stopnia naukowego doktora habilitowanego, jeżeli nauczyciel 

akademicki spełnia kryteria wieku, o których mowa w art. 71 ust. 1 pkt 3 

ustawy.”; 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli dziekana kolegium powiadomiono w trybie § 115 ust. 5 lub  

§ 116 ust. 5, że w wyborach przeprowadzonych przez samorząd studentów 

lub samorząd doktorantów nie obsadzono wszystkich mandatów 

przedstawicieli tych samorządów w radzie kolegium, które przysługują im na 

podstawie powyższych postanowień, liczbę określającą statutowy skład rady 

kolegium ustala się bez uwzględnienia nieobsadzonych mandatów, o których 

mowa wyżej, dopóki dziekan nie zostanie poinformowany o obsadzeniu tych 

mandatów stosownie do wyżej powołanego trybu.”; 

e)  po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Jeżeli w wyborach rady kolegium nowej kadencji nie obsadzono 

wszystkich mandatów przedstawicieli nauczycieli akademickich 

nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, liczbę 

określającą statutowy skład rady kolegium ustala się bez uwzględnienia 

nieobsadzonych mandatów, dopóki dziekan kolegium nie zostanie 

poinformowany o obsadzeniu tych mandatów przez przewodniczącego 

okręgowej komisji wyborczej odnośnego kolegium.”;  
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2) w § 63 ust. 2:  

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) przeprowadzanie przewodów doktorskich i nadawanie stopnia doktora, 

zgodnie z przyznanymi uprawnieniami;”; 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) przeprowadzanie postępowań habilitacyjnych i nadawanie stopnia 

doktora habilitowanego, zgodnie z przyznanymi uprawnieniami;”; 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) przeprowadzanie postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora;”;  

3) w § 93: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim, na czas 

określony lub nieokreślony, w wymiarze przewyższającym połowę pełnego 

wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, 

którego warunki i tryb określa załącznik nr 8, stanowiący integralną część 

statutu.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Postępowania konkursowego nie stosuje się w przypadku awansów 

stanowiskowych, to jest obejmowania przez nauczycieli akademickich SGH 

wyższego stanowiska w Uczelni, oraz w przypadkach określonych w art. 

118a ust. 4 ustawy.”; 

4) w § 94: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego osobę nieposiadającą 

tytułu naukowego profesora, lecz posiadającą stopień naukowy doktora 

habilitowanego, zatrudnia na podstawie umowy o pracę Rektor, za zgodą 

Senatu, na wniosek dziekana kolegium złożony za zgodą rady kolegium. 

Zatrudnienie następuje na czas nieokreślony, a w uzasadnionych 

przypadkach − na czas określony. Podstawą zatrudnienia są osiągnięcia w 

pracy naukowej oraz działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Niniejszy 

ustęp stosuje się odpowiednio do zatrudnienia na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego, pod 

warunkiem że spełnione są wymagania określone w art. 115 ust. 1 i 1a 

ustawy.”;  
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na stanowisku profesora wizytującego zatrudnia Rektor, na wniosek 

dziekana kolegium zaopiniowany przez radę kolegium, na podstawie umowy 

o pracę na czas określony pod warunkiem, że spełnione są wymagania 

określone w art. 115 ust. 1 ustawy.”; 

5)  w § 101: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczyciel akademicki podlega okresowej ocenie, w szczególności 

w zakresie należytego wykonywania jego obowiązków, o których mowa w 

art. 111 ustawy, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, 

a także prawa własności przemysłowej, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub 

na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel jest 

zatrudniony.”; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego dotyczącej 

wypełniania obowiązków dydaktycznych zasięga się opinii studentów i 

doktorantów, które ustala się na podstawie ankiet przeprowadzanych co 

najmniej raz w roku akademickim wśród studentów i doktorantów. Zakres 

ankiet oraz tryb jej opracowywania i przeprowadzania określa Senat, przy 

czym ankiety powinny być opracowane i przeprowadzone w sposób 

zapewniający reprezentatywność ich wyników.”; 

6) w Załączniku nr 9 do statutu SGH „Podstawowe kryteria i tryb dokonywania oceny 

nauczycieli akademickich SGH”: 

a)  w pkt 3: 

aa) ppkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) umiejętność nawiązywania kontaktu ze studentami i doktorantami,”; 

ab) ppkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) opieka nad indywidualnymi studentami i doktorantami,”; 

ac) ppkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) opinie studentów i doktorantów wyrażone w ankietach, o których 

mowa w § 101 ust. 3.”; 

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23. W celu wyjaśnienia wątpliwości komisja ds. oceny może 

przeprowadzić rozmowę z ocenianym, a także wystąpić do dziekana 
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kolegium z wnioskiem o zlecenie ekspertom spoza Uczelni sporządzenia 

opinii i przedłożenie jej komisji. W przypadku gdy ocenianym jest nauczyciel 

akademicki zatrudniony w pozakolegialnej jednostce organizacyjnej albo 

Bibliotece SGH, wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Komisja ds. 

oceny kieruje do odpowiednio kierownika odnośnej pozakolegialnej jednostki 

organizacyjnej albo dyrektora Biblioteki SGH.”; 

c) uchyla się pkt 26.  

§ 2 

Do postępowań w sprawie zatrudnienia nauczycieli akademickich wszczętych  

i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się 

postanowienia § 93 ust. 1 i 2 oraz § 94 ust. 2 i 3 statutu SGH w dotychczasowym 

brzmieniu. 

§ 3 

1. Komisje do spraw oceny nauczycieli akademickich, o których mowa w Załączniku 

nr 9 do statutu SGH, dokonają pierwszej oceny po dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały do końca roku poprzedzającego rok kompleksowej oceny jakości 

działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której 

mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz  

z 2016 r. poz. 1020) przeprowadzanej po raz drugi po dniu wejścia w życie 

niniejszej uchwały. 

2. Na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony 

nauczyciel akademicki, ocena okresowa może być dokonana w terminie 

wcześniejszym niż określony w ust. 1. W tym przypadku kolejna ocena jest 

dokonywana w terminie określonym w ust. 1. Wniosek składa się odpowiednio do 

Komisji do spraw oceny nauczycieli akademickich w odnośnego kolegium. 

3. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały obejmuje 

cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej uchwały. 

4. Do postępowań w sprawie oceny okresowej wszczętych i niezakończonych przed 

dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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§ 4 

Rady kolegiów, które do czasu wejścia w życie niniejszej uchwały nie określiły liczby 

ich statutowego składu w kadencji 2016-2020 w trybie § 60 ust. 2 w jego 

dotychczasowym brzmieniu, podejmą uchwałę, o której mowa w § 60 ust. 3a statutu 

w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, na pierwszym ich posiedzeniu po wejściu w 

życie niniejszej uchwały. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 


