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Uchwała nr 399 

Senatu SGH  

z dnia 27 stycznia 2016 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie organizacyjnym SGH 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 28 statutu SGH uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Senat SGH wyraża pozytywną opinię w sprawie zmian w Regulaminie 

organizacyjnym SGH (załącznik do zarządzenia Rektora nr 61 z dnia 23 października 

2013 r. z późn. zm., tekst jedn.: załącznik do zarządzenia Rektora nr 10 z dnia  

27 marca 2014 r. z poźn. zm. ) w następującym zakresie:  

1) w § 5 w ust. 7 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:  

„14a) Dział Wsparcia Aplikacji Informatycznych;” 

 

2) § 46 otrzymuje brzmienie: 

„§ 46 

Biuro Programów MBA 

1.  Biuro Programów MBA jest jednostką odpowiedzialną za organizację  

i prowadzenie w SGH studiów Master of Business Administration (MBA),  

w szczególności programów Canadian Executive MBA (CEMBA) oraz MBA-

SGH, zgodnie z porozumieniami zawartymi z uniwersytetami partnerskimi oraz 

zasadami obowiązującymi w SGH. 

2.  Do zadań Biura należy w szczególności: 

1)  wsparcie opracowania koncepcji planów i programów studiów MBA; 

2)  obsługa informacyjna, organizacyjna, administracyjna i finansowa przebiegu 

studiów MBA.”; 

 

3) w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Do zadań Działu w szczególności należy: 

1)  przygotowanie loginów oraz wystąpienia o założenie kont dla studentów, 

doktorantów, pracowników, słuchaczy studiów podyplomowych  

i upoważnionych osób współpracujących z SGH; 

2) przydzielanie haseł do zasobów sieci komputerowej SGH; 

3) szkolenie użytkowników z zasobów sieci komputerowej SGH; 
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4) bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie obsługi systemów operacyjnych  

i podstawowego oprogramowania biurowego oraz sprzętu; 

5) prace związane z dystrybucją oprogramowania dla pracowników i studentów; 

6) udzielanie informacji za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych na 

pytania dotyczące funkcjonowania zasobów informatycznych oraz innych 

problemów związanych z funkcjonowaniem Uczelni; 

7) prowadzenie obsługi użytkowników telefonii komórkowej i stacjonarnej; 

8) reinstalacja oprogramowania w salach komputerowych; 

9) koordynacja prac związanych ze sprawdzaniem prac dyplomowych pod 

względem identyfikowania znamion pracy niesamodzielnej; 

10) realizacja napraw sprzętu informatycznego, multimedialnego i drukującego; 

11) techniczne wsparcie wykorzystania urządzeń audiowizualnych podczas 

zajęć dydaktycznych, uroczystości akademickich i innych wydarzeń oraz 

przekazywanie informacji o stanie urządzeń i występujących problemach do 

Działu Eksploatacji; 

12) obsługa linii wsparcia telefonicznego – helpdesk, polegająca na: 

a) przyjmowaniu zgłoszeń o wszelkich usterkach i awariach technicznych 

oraz informatycznych w szczególności: komputerów, infrastruktury 

informatycznej, infrastruktury Uczelni, 

b) przyjmowaniu zgłoszeń braku materiałów eksploatacyjnych, 

c) przesyłaniu informacji o zgłoszeniu właściwym jednostkom wraz  

z weryfikacją ich realizacji, 

d) naprawa komputerów, pomoc użytkownikom w konfiguracji systemów 

operacyjnych i podstawowego oprogramowania biurowego, 

e) bieżąca pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu; 

13) dozór techniczny zainstalowanych w SGH urządzeń IT; 

14) techniczne wsparcie w zakresie wykorzystania urządzeń wielofunkcyjnych  

i kserokopiarek; 

15) udostępnianie zasobów informatycznych SGH zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa; 

16) realizowanie zleceń dotyczących naprawy sprzętu biurowego  

i gospodarczego SGH; 

17) prowadzenie centralnego punktu informacyjnego w budynku G; 
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18) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia na zakup sprzętu 

komputerowego z wyłączeniem serwerów, macierzy i specjalizowanego 

sprzętu sieciowego.”; 

 

4) w § 75 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1)  wspomaganie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz 

zapewnienie funkcjonowania administracji w zakresie rozwiązań 

informatycznych; 

2)  wdrażanie od strony technicznej, tworzenie i eksploatacja systemów 

informatycznych w SGH, w tym: 

a) analizowanie potrzeb użytkowników i tworzenie założeń do systemów 

informatycznych, 

b) projektowanie i programowanie systemów informatycznych, 

c)  tworzenie dokumentacji wdrażanych systemów; 

3)  współpraca z Działem Infrastruktury Informatycznej w zakresie wykorzystania 

infrastruktury sieciowej SGH do instalacji wdrażanych systemów 

informatycznych; 

4)  współpraca z Działem Pomocy Użytkownikom i Działem Wsparcia Aplikacji 

Informatycznych w zakresie obsługi wdrażanych systemów informatycznych; 

5)  współpraca z Działem Zakupów w zakresie zakupu oprogramowania.”; 

 

5) po § 78a dodaje się § 78b w brzmieniu: 

„§ 78b 

Dział Wsparcia Aplikacji Informatycznych 

1.  Dział Wsparcia Aplikacji Informatycznych jest jednostką odpowiedzialną za 

wsparcie funkcjonowania wdrożonych systemów informatycznych Uczelni  

w okresie ich stabilizacji oraz zapewnienie wsparcia użytkowników nowych  

i rozwijanych aplikacji informatycznych SGH. 

2.  Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) szkolenie użytkowników w zakresie obsługi istniejących aplikacji – 

indywidualne i grupowe; 
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2) udzielanie informacji za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych na 

pytania dotyczące funkcjonowania aplikacji i systemów informatycznych 

Uczelni; 

3) testowanie nowych aplikacji i tworzenie instrukcji ich działania; 

4) wdrażanie aplikacji po stronie klienckiej; 

5) obsługa linii wsparcia telefonicznego – helpdesk, w zakresie obsługi aplikacji 

informatycznych; 

6) pomoc użytkownikom w konfiguracji oprogramowania (poza systemami 

operacyjnymi i podstawowym oprogramowaniem biurowym); 

7) zapewnienie wsparcia użytkownikom w razie wystąpienia sporu  

z autorami aplikacji; 

8) dostosowanie standardowych rozwiązań do potrzeb użytkownika; 

9) zarządzanie zmianą z perspektywy użytkownika aplikacji; 

10) zarządzanie incydentami i problemami w zakresie korzystania z aplikacji; 

11) zarządzanie prawami dostępu do aplikacji; 

12) wsparcie procesu migracji istniejących rozwiązań do nowych wersji; 

13) zapewnienie platformy współpracy pomiędzy użytkownikami a twórcami  

i administratorami aplikacji; 

14) opracowywanie dokumentacji informatyzowanych procesów; 

15) informowanie użytkowników o zmianach dotyczących aplikacji (przerwy  

w funkcjonowaniu, aktualizacje itp.); 

16) wsparcie procesów integracji aplikacji; 

17) dbanie o jakość i terminowość dostarczanych rozwiązań informatycznych; 

18) projektowanie usprawnień aplikacji; 

19) publikowanie i aktualizowanie informacji o dostępnych dla użytkowników 

aplikacjach (strona it.sgh.waw.pl); 

20) prowadzenie biuletynu informacyjnego IT o zmianach w obszarze IT  

w SGH. 

 

6) załącznik do Regulaminu organizacyjnego SGH otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


