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Protokół 10/2016/2017
Posiedzenia Rady Samorządu Studentów SGH
w dniu 15 maja 2017

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Wystąpienie gościa – Prorektora ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztofa Kozłowskiego ws. limitów
przyjęć i warunków rekrutacji
3. Pytania do prorektora
4. Dyskusja nad projektem uchwały dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia
2018/19
5. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu uchwały dotyczącej warunków i trybu rekrutacji
na studia I i II stopnia 2018/19
6. Sprawy bieżące
7. Pytania w sprawach bieżących

Radni obecni na posiedzeniu w dniu 15 maja 2017:
1. Marek Bogdan – Przewodniczący
2. Gałagus Michał – Sekretarz
3. Borucki Maciej – Senator
4. Chmura Rafał – Senator
5. Pater Patricia – Senator
6. Bojar Katarzyna
7. Dysko Klaudia
8. Idzi Piotr
9. Kocman Mateusz
10. Kuc Natalia
11. Lasota Karol
12. Nowak Paweł
13. Pawlak Łukasz
14. Podlodowska Aleksandra
15. Prokop Monika
16. Radek Michał
17. Siemiątkowski Jakub
18. Sienkiewicz Karol
19. Urbanowicz Małgorzata

Radni nieobecni:
1. Połeć Piotr - Senator
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2. Śledź Rafał– Senator
3. Bator Piotr
4. Bereziewicz Jakub
5. Cichacka Edyta
6. Dąbrowski Maciej
7. Łącka Marta
8. Servaas Klaudia

Miejsce zebrania: Aula III w budynku G w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

1. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Bogdan Marek
rozpoczął posiedzenie o godzinie 19:10. Powitał zgromadzonych radnych i senatorów oraz sprawdził
listę obecności. Rada w głosowaniu jawnym podjęła decyzję o zaakceptowaniu porządku obrad.
2. Wystąpienie gościa – Prorektora ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztofa Kozłowskiego ws.
limitów przyjęć i warunków rekrutacji
Prorektor rozpoczął swoje wystąpienie od zwrócenia uwagi na fakt, że obecnie laureaci Olimpiady
Przedsiębiorczości przyjmowani są poza rekrutacją, zaś finaliści mają duże ułatwienia. Przywileje takie
nie występują w przypadku Olimpiady Ekonomicznej, co wynika z tego, że olimpiada ta nie jest
organizowana przez Szkołę Główną Handlową. Prorektor wytłumaczył zasady egzaminu wstępnego na
studia, który ma zostać wprowadzony od roku akademickiego 2018/2019. Egzamin ten będzie miał
formę testu, za który przewidziano 100 punktów. Prorektor poinformował również, że na najbliższym
posiedzeniu Senatu zostanie zaproponowana jedna poprawka dotycząca dotychczasowej uchwały,
która wprowadza limity przyjęć na studia anglojęzyczne. Najprawdopodobniej studia te zostaną
uruchomione w przypadku, gdy co najmniej 30 osób zadeklaruje chęć studiowania w języku angielskim.
3. Pytania do prorektora
Jakub Siemiątkowski zadał pytanie o uruchamianie kierunków. Wyraził obawę, że egzamin wstępny
może zostać ukierunkowany jednoliniowo – np. pod kątem matematycznym. Prorektor odpowiedział,
że każde z pięciu funkcjonujących kolegiów będzie czuwało nad tym, aby taka sytuacja nie miała
miejsca. Mateusz Kocman zadał pytanie, czy egzamin nie zniechęci do aplikowania na studia w Szkole
Głównej Handlowej. Prorektor zwrócił uwagę, że obecny proces rekrutacji różni się od systemu
występującego na innych uczelniach, a wprowadzenie egzaminu wstępnego przyciągnie zdecydowane
osoby, co dla samej Uczelni będzie bardzo korzystne. Prorektor wytłumaczył, że już zostały opracowane
kanały współpracy pomiędzy nauczycielami licealnymi a Uczelnią, co pozytywnie wpływa na
przekazywanie informacji dotyczących wiedzy wymaganej przez Szkołę Główną Handlową. Ponadto
Uczelnia zobowiązała się do przygotowania materiałów dydaktycznych, które pozwolą przyswoić
wiedzę wymaganą na egzaminie wstępnym. Nie jest jeszcze znany termin egzaminu. Michał Radek
zadał pytanie o skutki budżetowe egzaminu wstępnego. Zwrócił również uwagę, że nie jest możliwe
podniesienie opłaty rekrutacyjnej na studia. Prorektor odpowiedział, że temat ten zostanie poruszony
przez Kanclerza na najbliższym posiedzeniu Senatu oraz dodał, że wprowadzenie egzaminów
wstępnych to sposób na podniesienie renomy uczelni. Zwrócił uwagę, że nie spotkał się z negatywnymi
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opiniami na temat tego pomysłu. Jednakże na efekt tej zmiany trzeba będzie poczekać kilka lat.
Prorektor wyraził chęć do dalszych rozmów ze studentami.
5. Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii nt. projektu uchwały dotyczącej warunków i trybu
rekrutacji na studia I i II stopnia 2018/19
Michał Gałagus zwrócił radnym uwagę na błąd w instrukcji zawartej na kartach do głosowania.
Wytłumaczył sposób głosowania. W wyniku głosowania tajnego przy 11 głosach za, 6 wstrzymujących
się oraz 2 przeciw, Rada przyjęła następującą uchwałę:

Uchwała Rady Samorządu Studentów SGH nr 24
z dnia 15.05.2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Senatu SGH dotyczącej trybu i zasad rekrutacji
na studia I i II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 11 Regulaminu Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie,
Rada Samorządu Studentów SGH
uchwala co następuje:
§1
Wyraża się pozytywną opinię na temat projektu uchwały Senatu SGH dotyczącej trybu i zasad
rekrutacji na studia I i II stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.05.2017 r.

6. Sprawy bieżące
Bogdan Marek zwrócił uwagę na fakt, że Prorektor poświęca swój czas i wykazuje dobrą wolę, dlatego
ważne jest, aby studenci to szanowali i starali się utrzymywać dobre relacje. Wyraził również krytykę
wobec zachowania niektórych osób obecnych na sali, które zdaniem Przewodniczącego zachowały się
niewłaściwie.
7. Pytania w sprawach bieżących
Brak pytań w sprawach bieżących. Przewodniczący zamknął posiedzenie o godzinie 21:00.
Sekretarz

Przewodniczący

(–) Michał Gałagus

(–) Bogdan Marek
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