
REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie  

ZOWA-0161/ZR-4/13 

 
ZARZĄDZENIE NR 4 

z dnia 21 stycznia 2013 r. 
 

w sprawie zakresu działania Rektora i prorektorów  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 57 ust. 5 statutu SGH zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

Rektor podejmuje decyzje związane z koordynacją i nadzorem spraw związanych z: 

1) rozwojem potencjału osobowego Uczelni; 

2) przygotowaniem i realizacją strategii rozwoju SGH i strategii sektorowych; 

3) przewodniczeniem posiedzeniom Senatu i organizacją pracy Senatu; 

4) monitorowaniem sytuacji finansowej Uczelni i działaniem na rzecz jej stabilności; 

5) audytem i kontrolą wewnętrzną. 
 

§ 2 

1. Prorektor ds. dydaktyki i studentów podejmuje decyzje związane z koordynacją  

i nadzorem spraw związanych z: 

1) realizacją programu studiów; 

2) przygotowaniem długookresowej koncepcji programu studiów; 

3) jakością procesu dydaktycznego; 

4) rekrutacją na studia I i II stopnia; 

5) utrzymywaniem kontaktów z przedstawicielami Samorządu Studentów SGH, 

organizacji studenckich, w tym Chóru Akademickiego SGH i Zespołu Pieśni  

i Tańca SGH, oraz kół naukowych; 

6) pomocą materialną dla studentów; 

7) studentami zagranicznymi (we współpracy z prorektorem ds. nauki i współ-

pracy z zagranicą); 

 



8) praktykami zawodowymi studentów; 

9) odwołaniami w sprawach studenckich. 

2. Prorektorowi ds. dydaktyki i studentów bezpośrednio podlegają: 

1) Centrum Nauki Języków Obcych; 

2) Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej; 

3) Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu; 

4) Dziekanat Studium Licencjackiego; 

5) Dziekanat Studium Magisterskiego. 
 

§ 3 

1. Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą podejmuje decyzje związane  

z koordynacją i nadzorem spraw związanych z: 

1) wytyczaniem kierunków badań (w nawiązaniu do realizacji strategii SGH); 

2) monitorowaniem rozwoju naukowego kadry; 

3) inicjowaniem, koordynacją i monitorowaniem projektów badawczych, w tym: 

a) projektów realizowanych w ramach konkursów centrów krajowych, 

b) międzynarodowych projektów badawczych, 

c) projektów badawczych realizowanych na podstawie umów z podmiotami 

zewnętrznymi; 

4) pozyskiwaniem środków na badania naukowe (we współpracy z prorektorem 

ds. zarządzania oraz dziekanami kolegiów), w tym środków na działalność 

statutową; 

5) kategoryzacją i pozycją Uczelni oraz jej jednostek w rankingach; 

6) promocją (w kraju i za granicą) dorobku naukowego Uczelni; 

7) oceną i nagradzaniem nauczycieli akademickich, w tym występowaniem  

o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego i nagrody Prezesa Rady 

Ministrów; 

8) współpracą z zagranicą, w tym wytyczaniem kierunków tej współpracy; 

9) umowami dwu- i wielostronnymi z partnerami zagranicznymi Uczelni; 

10) międzynarodową wymianą studentów (we współpracy z prorektorem ds. 

dydaktyki i studentów); 

11) studiami realizowanymi we współpracy z uczelniami i instytucjami 

zagranicznymi; 

12) realizacją programów MBA. 

 

 



2. Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą bezpośrednio podlegają : 

1) Biblioteka SGH; 

2) Dział Nauki; 

3) Oficyna Wydawnicza SGH; 

4) Biuro Kanadyjskiego Programu MBA; 

5) Biuro ds. Funduszy Europejskich; 

6) Centrum Programów Międzynarodowych. 
 

§ 4 

Prorektor ds. zarządzania podejmuje decyzje związane z koordynacją i nadzorem 

spraw związanych z: 

1) gospodarką przestrzenną Uczelni, w tym rozwojem i utrzymaniem infrastruktury 

kampusu, oraz propagowaniem jego historycznych wartości; 

2) analizą ryzyka działań prowadzonych w obszarze infrastruktury, w tym 

infrastruktury informatycznej; 

3) monitorowaniem potencjału osobowego Uczelni; 

4) monitorowaniem jakości zarządzania w obszarze procesów obsługi; 

5) rozwojem i funkcjonowaniem studiów podyplomowych w SGH; 

6) pozyskiwaniem środków na rozwój Uczelni (we współpracy z prorektorem ds. 

nauki i współpracy z zagranicą). 
 

§ 5 

Decyzje zarządcze w sprawach niewymienionych powyŜej podejmuje Rektor  

w porozumieniu z prorektorami. 
 

§ 6 

Jednostki niewymienione powyŜej i niepodlegające kanclerzowi na podstawie innych 

aktów prawnych podlegają bezpośrednio Rektorowi. 
 

§ 7 

Obowiązki pierwszego zastępcy Rektora pełni prorektor ds. nauki i współpracy  

z zagranicą. 
 

§ 8 

Tracą moc: 

1) zarządzenie Rektora nr 33 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu działania 

prorektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 



2) zarządzenie Rektora nr 40 z dnia 6 października 2008 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 33 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu działania prorektorów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

3) zarządzenie Rektora nr 16 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 33 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu działania prorektorów 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; 

4) zarządzenie Rektora nr 33 z dnia 2 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie Rektora 

nr 33 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zakresu działania prorektorów Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie. 
 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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prof. dr hab. Tomasz Szapiro  


