Protokół 5/2015/2016
posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH
w dniu 22 lutego 2016 r.

1.

Powołanie protokolanta

2.

Przyjęcie porządku obrad

3.

Przyjęcie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Rady w dniu 15 lutego 2016 r.

4.

Uchwała w sprawie określenia rozdziału mandatów studenckich elektorów uczelnianych na kadencję
2016-2020

5.

Informacja w sprawie posiedzenia Senatu SGH w dniu 27 stycznia 2016 r.

6.

Informacja w sprawie porządku posiedzenia Senatu SGH w dniu 24 lutego 2016 r.

7.

Informacja bieżąca

8.

Pytania w sprawach bieżących

9.

Sprawy różne i wniesione

Radni obecni na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 r.:
1. Kacper Zubrzycki – Przewodniczący
2. Monika Prokop – senator
3. Piotr Połeć – senator
4. Michał Radek – senator
5. Sławomir Bielecki
6. Katarzyna Bojar
7. Maciej Borucki
8. Alicja Dyląg
9. Michał Gałagus
10. Maciej Głowiński
11. Natalia Kuc
12. Szymon Nowakowski
13. Aleksandra Pietrak
14. Aleksander Pilip
15. Mateusz Panowicz (Rzecznik Praw Studenta)
16. Magdalena Psuja
17. Bartosz Szafrański
18. Marta Wnuk
19. Aleksandra Zając
Radni nieobecni na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 r.:
1. Zuzanna Hyży – senator

(usprawiedliwone)

2. Glib Skrypka – senator

(usprawiedliwone)

3. Wiktor De Witte

(usprawiedliwone)

4. Maciej Maruniak

(usprawiedliwone)

5. Agata Nizioł

(usprawiedliwone)

6. Aleksandra Podlodowska

(usprawiedliwone)

7. Aleksandra Siciarz

(usprawiedliwone)

8. Agnieszka Zielińska

(usprawiedliwone)

Przewodniczący K. Zubrzycki otworzył posiedzenie i powitał zgromadzonych radnych.
1.

Powołanie protokolanta
Rada powołała Paulinę Czajkę na protokolanta.

2.

Przyjęcie porządku obrad
Rada przyjęła niezmieniony porządek obrad.

3.

Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady w dniu 15 lutego 2016
Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Rady w dniu 15 lutego 2016 został przyjęty bez zmian.

4.

Uchwała w sprawie określenia rozdziału mandatów studenckich elektorów uczelnianych
na kadencję 2016-2020
Przewodniczący poinformował, że w związku ze zbliżającą się nową kadencją elektorów studenckich

Rada ma za zadanie określić rozdział mandatów studenckich elektorów uczelnianych, a także wyjaśnił, że
przy opracowywaniu przedstawionego Radzie projektu rozdziału mandatów uzależniono liczby mandatów na
każdym etapie studiów od frekwencji w ostatnich latach.
W trakcie dyskusji radny pozytywnie przyjęli powiązanie liczby mandatów z frekwencją oraz
zwiększenie liczby mandatów dla studentów studiów niestacjonarnych. Radni podkreślili znaczenie udziału
studentów pierwszego toku w wyborach elektorskich będących głównymi adresatami ewentualnych reform
i zmian w funkcjonowaniu uczelni.
W dyskusji udział wzięli M. Wnuk, K. Bojar, M. Panowicz, B. Szafrański, M. Prokop, N. Kuc, M. Radek,
S. Nowakowski, M. Psuja, M. Głowiński, A. Pietrak, P. Połeć.
Rada, w wyniku jawnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 19. głosujących,
17. głosami „tak” przy 1. głosie „nie” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 16
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie określenia rozdziału mandatów studenckich elektorów uczelnianych na kadencję 2016-2020
Na podstawie § 17 ust. 12 i w związku z § 108 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje

§1
1.

Studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wybierają 10 elektorów
uczelnianych na czteroletnią kadencję spośród studentów studiów stacjonarnych.

2.

Studenci drugiego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wybierają 10 elektorów uczelnianych
na czteroletnią kadencję spośród studentów studiów stacjonarnych.

3.

Studenci trzeciego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wybierają 7 elektorów uczelnianych
na czteroletnią kadencję spośród studentów studiów stacjonarnych.

4.

Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia wybierają 7 elektorów uczelnianych na czteroletnią
kadencję spośród studentów studiów stacjonarnych.

5.

Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia wybierają 7 elektorów
uczelnianych na czteroletnią kadencję spośród studentów studiów niestacjonarnych.
§2

1.

Uchwała pozostaje w mocy przez okres całej kadencji kolegium elektorów uczelnianych wybranego z jej
uwzględnieniem.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5.

Informacja w sprawie posiedzenia Senatu SGH w dniu 27 stycznia 2016 – referuje M. Radek
M. Radek poinformował, że w trakcie posiedzenia zatwierdzono regulamin wyborczy SGH oraz podjęto

uchwały w sprawie zmian w komisjach senackich, w których skład powołano nowych przedstawicieli
Samorządu, ponadto poruszono temat wprowadzenia limitów miejsc na kierunki w SGH w związku z art. 8
ust. 3 Ustawy.
6.

Informacja w sprawie porządku posiedzenia Senatu SGH w dniu 24 lutego 2016 – referuje
M. Radek
M. Radek poinformował, że posiedzenie Senatu rozpocznie spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa

Wyższego, wicepremierem J. Gowinem. W trakcie posiedzenia Senat podejmie uchwały w sprawie zmian
w komisjach senackich w celu powołania w ich skład nowych przedstawicieli Samorządu Doktorantów oraz
stwierdzi o zgodności nowo uchwalonego Regulaminu Samorządu z Ustawą i statutem SGH, a także
kontynuowana będzie dyskusja o wprowadzeniu limitów miejsc na kierunki.
7.

Informacja bieżąca
Przewodniczący poinformował, że w najbliższym numerze Gazety SGH zostanie opublikowane

streszczenie raportu Studenckiego ThinkTanku, a sam raport zostanie zaprezentowany w marcu i będzie
dostępny na stronie internetowej Samorządu. Przewodniczący ponowił zaproszenie dla radnych do aktywnego

udziału się w pracach Studenckiego ThinkTanku oraz poinformował o zbliżających się wyborach studenckich
elektorów uczelnianych i kolegialnych.
8.

Pytania w sprawach bieżących
Nie zadano żadnego pytania.

9.

Sprawy różne i wniesione
M. Prokop oraz M. Borucki wnieśli na podstawie § 20 Regulaminu o wyrażenie negatywnej opinii przez

Radę dotyczącej projektu uchwały Senatu w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.
W trakcie dyskusji podkreślono wagę swobody wyboru kierunku i zalety wspólnego pierwszego roku
studiów licencjackich oraz brak limitów miejsc na kierunkach i uznano je za główne przewagi konkurencyjne
SGH. Wskazano, że studenci, którzy nie dostawaliby się na wybrany kierunek mogliby zmieniać uczelnię, by
gdzie indziej go realizować. Ponadto podkreślono niemożliwość ustalenia limitów na podstawie danych
historycznych w związku z uruchomieniem w ostatnich latach wielu nowych kierunków (szczególnie na
studiach magisterskich) oraz dynamicznie zmieniających się trendach i strukturze rynku pracy.
W dyskusji udział wzięli M. Prokop, M. Panowicz, M. Wnuk, M. Radek i K. Bojar
Rada, w wyniku jawnego głosowania, przy 27 uprawnionych do głosowania i 19. głosujących,
17. głosami „tak” przy 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę następującej treści:
Uchwała nr 17
Rady Samorządu Studentów SGH
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie § 17 ust. 11 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje
§1
Rada Samorządu Studentów SGH wyraża negatywną opinię dotyczącą projektu uchwały w sprawie limitów
przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim
2016/2017, stanowiącego załącznik do uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nie wniesiono kolejnych spraw.
Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady i podziękował radnym za obecność.

Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 r. Rada Samorządu Studentów SGH podjęła uchwały
w następujących sprawach:


określenia rozdziału mandatów studenckich elektorów uczelnianych na kadencję 2016-2020
(uchwała nr 16);



wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 (uchwała nr 17).

Protokolant

Przewodniczący

(–) Paulina Czajka

(–) Kacper Zubrzycki

