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REKTOR  

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.311.2016 

 

ZARZĄDZENIE NR 62 

z dnia 16 listopada 2016 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego SGH 

 

Na podstawie § 56 ust. 2 pkt 5 statutu SGH oraz uchwały nr 49 Senatu SGH z dnia    

9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Regulaminie 

organizacyjnym SGH, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie organizacyjnym SGH, stanowiącym załącznik do zarządzenia 

Rektora nr 61 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

organizacyjnego SGH, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  w § 5:  

a) w ust. 3 uchyla się pkt 4, 

b) w ust. 4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:   

„8. Kanclerzowi podlegają: 

1) Centrum Technologii Informatycznych; 

2) Dział Analiz Ekonomicznych; 

3) Dział Inwentaryzacji i Kontroli Majątku; 

4) Dział Inwestycji; 

5) Dział Spraw Osób Niepełnosprawnych; 

6) Dział Socjalny; 



2 

7) Dział Spraw Pracowniczych; w zakresie nieuregulowanym w ust. 3 pkt 9; 

8) Dział Zakupów; 

9) Dział Zarządzania Nieruchomościami; 

10) Kancelaria Główna; 

11) Sekretariat Kanclerza; 

12) Sekretariat KZ NSZZ „Solidarność"; 

13) Sekretariat RZ ZNP.”; 

 

2) § 49a otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 49a 

Dział Analiz Ekonomicznych 

1. Dział Analiz Ekonomicznych jest jednostką odpowiedzialną za 

przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych i opracowań dotyczących 

funkcjonowania Uczelni oraz koordynowanie działań jednostek dotyczących 

sprawozdawczości Uczelni. 

2. Do zadań Działu w szczególności należy: 

1) prowadzenie analiz dotyczących efektywności funkcjonowania Uczelni; 

2) zbieranie danych i przygotowywanie informacji niezbędnych do 

planowania strategicznego; 

3) przygotowywanie informacji niezbędnych do identyfikacji i analizy 

problemów decyzyjnych w poszczególnych obszarach działalności Uczelni; 

4) opracowywanie metod, procedur i narzędzi oceny funkcjonowania Uczelni; 

5) opracowywanie wyników badań i analiz – raportów, sprawozdań, 

zestawień, statystyk oraz rankingów; 

6) zbieranie i opracowywanie danych dla potrzeb wsparcia analitycznego 

procesów akredytacji, kontroli oraz innych procesów zewnętrznej oceny 

funkcjonowania Uczelni; 

7) koordynowanie działań sprawozdawczych Uczelni, z wyłączeniem 

obowiązków sprawozdawczych przypisanych kwestorowi; 

8) analiza rozwiązań stosowanych w innych szkołach wyższych w odniesieniu 

do funkcjonowania Uczelni; 

9) wykonywanie innych prac analitycznych, w tym ekspertyz zleconych przez 

organy SGH.”;  
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3) po § 83 dodaje się § 83a w brzmieniu: 

 

„§ 83a 

Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych 

1. Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych jest jednostką odpowiedzialną za 

obsługę działalności Uczelni w zakresie doskonalenia procesu kształcenia. 

2. Do zadań Ośrodka w szczególności należy: 

1) gromadzenie i analizowanie informacji pochodzących od studentów, 

pracowników i  jednostek Uczelni oraz z jej otoczenia o jakości procesu 

kształcenia; 

2) koordynacja i wsparcie prac nad rozwojem uczelnianego systemu 

zarządzania jakością kształcenia; 

3) koordynacja prac w zakresie procesów akredytacji kierunków studiów  

i programów kształcenia; 

4) wspieranie inicjatyw kolegiów w opracowywaniu nowych kierunków studiów 

i ich struktury metodycznej; 

5) organizacja procesu tworzenia i zmian kierunków studiów i programów 

kształcenia; 

6) obsługa procesu opracowania informatorów dla studentów i doktorantów  

z ofertą programową i dydaktyczną na dany rok akademicki we współpracy 

z Centrum Technologii Informatycznych.”; 

 

4) załącznik do Regulaminu organizacyjnego SGH otrzymuje brzmienie określone     

w załączniku do zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

R E K T O R 

 

 

            dr hab. Marek Rocki, prof. SGH  

 


