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Zdj´cia

To dosyç cz´ste zawo∏anie goÊci na ró˝nych okolicznoÊciowych imprezach rozpoczynajàcych kolejny rok szkolny dla wielu
uczniów jest sprzeczne z ich odczuciami,
oni woleliby krzyknàç: witajcie wakacje.
Nie wiemy jak dla Paƒstwa, ale dla nas te
wakacje by∏y stanowczo za krótkie. Od
d∏u˝szego ju˝ czasu jakoÊ tak si´ dzieje, ˝e
obowiàzków w miesiàce wakacyjne jest
coraz wi´cej, a czasu na jesienny rozruch
coraz mniej. Z ustawowego 6-tygodniowego urlopu chyba ma∏o kto dziÊ korzysta.
Jednak bez wzgl´du na to, jaka jest nasza
kondycja, ju˝ za chwil´ musimy si´ zmierzyç z wieloma problemami. Pierwszy wià˝e si´ z koniecznoÊcià opuszczenia budynku F. Jakby tego by∏o ma∏o, dach w budynku g∏ównym wymaga remontu. O tym
wszystkim w numerze. Jak sobie poradzimy z rozwiàzaniem tej sytuacji lokalowej
w tak trudnej sytuacji finansowej? Namawiamy kanclerza na wywiad, który mamy
nadziej´ zamieÊciç w kolejnym numerze.
Wracajàc do obecnego. ChcielibyÊmy
poleciç przede wszystkim dwa teksty,
które tylko pozornie dotyczà innej tematyki. Pierwszy jest wynikiem uczestnictwa Autorów w spotkaniu The European
Higher Education Society. Dyskutowano
o tym, jak w∏àczyç uniwersytety w ˝ycie
spo∏eczne. To wa˝ny i na czasie temat.
O przebiegu obrad, o ustaleniach, o podj´tych decyzjach – w relacji Jakuba Brdulaka i Ewy Chmieleckiej, pierwszej z cyklu.
Drugi tekst jest wynikiem badaƒ dystansu
spo∏ecznego studentów wobec osób z niepe∏nosprawnoÊcià (taki te˝ jest tytu∏ tego
artyku∏u). SGH nie wydaje si´ byç szko∏à
przyjaznà niepe∏nosprawnym (mo˝e poza
budynkiem C). Wiele barier architektonicznych (wpisanie kampusu SGH do rejestru zabytków zapewne jeszcze bardziej
utrudni ich usuni´cie), problem dost´pnoÊci stron internetowych dla ludzi z ró˝nymi u∏omnoÊciami (np. niedowidzàcych),
to przyk∏adowe kwestie. Zapowiadane
m.in. w tym numerze zmiany, np. w budynku g∏ównym, z pewnoÊcià uczynià naszà Szko∏´ bardziej przyjaznà niepe∏nosprawnym, ale to chyba ciàgle za ma∏o.
Dzia∏ania w tym kierunku – udogodnieƒ –
na znacznie wi´kszà skal´, mog∏yby
wr´cz staç si´ naszym wyró˝nikiem; to
si´ mo˝e po prostu op∏aciç… i nie tylko

o finansach tu mowa. Wszystko jest jednak uzale˝nione od naszych postaw,
o nich na stronie 30.
Polecamy tak˝e artyku∏ Urszuli Zwierz
(zast´pcy dyrektora Centrum Informatycznego), która przekonuje nas o znaczeniu naszego – u˝ytkowników – post´powania dla sprawnoÊci i niezawodnoÊci
funkcjonowania systemów informatycznych w SGH. NadaliÊmy tekstowi tytu∏:
U˝ytkownik czy system – co, czy kto zawodzi? Autorka twierdzi, ˝e prawie zawsze u˝ytkownik. Warto chyba skonfrontowaç swojà opini´ z tym poglàdem, warto te˝ dostrzec – o czym w artykule – z∏o˝onoÊç tego systemu. Trzymajàc si´ tematyki technologii informatycznej w s∏u˝bie
Uczelni, namawiamy tak˝e na Antyplagiatowe zmiany i plany. To lektura, którà
powinna zainteresowaç i studentów, i wyk∏adowców.
A teraz co nieco o przedsi´biorczoÊci.
profesor Andrzej Herman, dziekan Kolegium Nauk o Przedsi´biorstwie, zosta∏ Kawalerem Szabli Kiliƒskiego. Szabla przys∏uguje tym, którzy zas∏u˝yli si´ dla rozwoju rzemios∏a polskiego i small businessu.
Gratulujemy! JednoczeÊnie przypominamy, ˝e niedawno Katedr´ Small Businessu
zastàpi∏a Katedra Zarzàdzania WartoÊcià
(kierownik obu: prof. A. Herman).
SGH przede wszystkim wiedzà o dzia∏aniach korporacji stoi i dla korporacji
w znacznej mierze kszta∏ci. Jednak cz´Êç
studentów szuka tematyki zwiàzanej
z przedsi´biorczoÊcià i ci chwalà sobie
zaj´cia poÊwi´cone przedsi´biorczoÊci.
JeÊli zajrzymy – a warto – do kolejnego
zestawienia wyró˝nionych przez studentów wyk∏adów i wyk∏adowców – Zimowe
Top-10 – to zauwa˝ymy, ˝e „przedsi´biorczoÊç” trzyma si´ tam mocno (polecamy te˝ analiz´ tytu∏ów naukowych wyk∏adowców wyró˝nionych przez studentów). Mo˝e wesprzeç ten nurt kszta∏cenia,
który jest sprofilowany na w∏asnà dzia∏alnoÊç biznesowà. Panie Profesorze – szabla w d∏oƒ!
Na koniec l˝ejsze tony: Witkacy w bibliotece SGH. Okazuje si´, ˝e op∏aca si´
szperaç po starych ksià˝kach, dlaczego,
o tym na stronie 21.
Zapraszamy do lektury.
Barbara Minkiewicz, Jacek Wójcik

Maciej Górski, Kamil Miros∏aw Radomski

Serwis internetowy
http://www.sgh.waw.pl/gazeta/
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Na ok∏adce Exlibris Stanis∏awa Ignacego Witkiewicza odnaleziony w Bibliotece SGH.
Wi´cej na ten temat na stronie 21.
Gazeta zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i adjustacji.
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B´dzie si´ dzia∏o
5 paêdziernika
INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2010/2011
Rektor prof. dr hab. Adam Budnikowski i Senat zapraszajà
na Inauguracj´ roku akademickiego 2010/2011. W programie:
– uroczyste posiedzenie Senatu, podczas którego nastàpi
immatrykulacja studentów I roku oraz wr´czenie listów gratulacyjnych z okazji 50-lecia immatrykulacji,
– wyk∏ad inauguracyjny prof. dr. hab. Juliusza Gardawskiego pt. O kszta∏towaniu postaw rynkowych polskiego spo∏eczeƒstwa,
– wyst´p Chóru Akademickiego SGH.
Miejsce: Aula A im. Boles∏awa Miklaszewskiego, budynek
A (ul. Rakowiecka 24), godz. 10:00.
8 paêdziernika
SEMINARIUM NAUKOWE „STABILNOÂå
MI¢DZYNARODOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH
W programie Seminarium znajdà si´ nast´pujàce wystàpienia wprowadzajàce:
● Prof. dr hab. Karol Lutkowski (SGH) – Globalna nierównowaga p∏atnicza i obecny kryzys finansowy.
● Dr hab. Krzysztof Kalicki (Deutsche Bank Polska S.A.) –
StabilnoÊç rynków aktywów finansowych.

● Dr Wies∏aw Szczuka (Ministerstwo Finansów) – Wp∏yw
kryzysu na mi´dzynarodowych rynkach finansowych na stabilnoÊç w polskim sektorze bankowym.
● Prof. dr hab. El˝bieta Chrabonszczewska (SGH) – Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy a stabilnoÊç mi´dzynarodowych rynków finansowych.
● Prof. dr hab. Leokadia Or´ziak (SGH) – Pakiety ratunkowe; bud˝et a stabilnoÊç rynków finansowych.
● Prof. dr Andrzej Dorosz (Akademia Finansów) – Renta
emisyjna w mi´dzynarodowych stosunkach finansowych.
Szczegó∏owe informacje: www.sgh.waw.pl/kolegia/kgs/
konferencje_i_seminaria/stabilnosc/

9 grudnia
IT W S¸U˚BIE EFEKTYWNEGO PA¡STWA
II edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej, która w ca∏oÊci poÊwi´cona b´dzie wykorzystaniu technologii informatycznych w administracji publicznej i s∏u˝bie zdrowia. Konferencja odbywa si´ pod patronatem Naukowego Towarzystwa
Informatyki Ekonomicznej oraz Polish Chapter of Association
for Information Systems.
Miejsce: Aula I, Aula II, budynek C, godz. 10:00–16:00
Szczegó∏owe informacje: www.tiapisz.edu.pl
●

Profesor Andrzej Herman
Dziekan Kolegium Nauk o Przedsi´biorstwie

Kawalerem Szabli Kiliƒskiego
Najwy˝sze, honorowe odznaczenie rzemieÊlnicze „Szabl´ Kiliƒskiego” ustanowi∏ Kongres Rzemios∏a Polskiego 25 czerwca
1998 roku. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1, wraz z miniaturkà i legitymacjà.
Odznaczenie to nadaje raz w roku Kapitu∏a – m.in. za wybitne zas∏ugi dla rozwoju rzemios∏a polskiego i propagowanie
jego osiàgni´ç w kraju i za granicà, inicjatyw´, zaanga˝owanie
i ofiarnà dzia∏alnoÊç w organach statutowych rzemios∏a
i small businessu.
10 czerwca 2010 roku w trakcie Kongresu Rzemios∏a Polskiego marsza∏ek Sejmu Bronis∏aw Komorowski, pe∏niàcy
obowiàzki prezydenta RP, wraz z prezesem Zwiàzku Polskiego Jerzym Bartnikiem to najwy˝sze rzemieÊlnicze odznaczenie, jakim jest „Szabla Kiliƒskiego” wr´czyli zas∏u˝onym
dzia∏aczom, przedsi´biorcom i organizacjom.
Wyró˝niony zosta∏ nim m.in. profesor Andrzej Herman,
dziekan Kolegium Nauk o Przedsi´biorstwie SGH w Warszawie.
W ciàgu 12 lat „Szablà Kiliƒskiego” uhonorowano 206 osób.
WÊród Kawalerów „Szabli Kiliƒskiego” znaleêli si´ tak˝e wybitni Polacy oraz przedstawiciele ˝ycia publicznego, szczególnie

zas∏u˝eni dla polskiego rzemios∏a. W roku 1999 „Szablà Kiliƒskiego” uhonorowany zosta∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II. W roku 2003 – z okazji Jubileuszu 70-lecia Zwiàzku – Kawalerem
Szabli zosta∏ Prezydent RP Aleksander KwaÊniewski. W roku
2006 J. Emin. Kardyna∏ Józef Glemp – Prymas Polski, a w 2009
roku Ryszard Kaczorowski – Prezydent RP na Uchodêstwie.
●

Nagrody
Mgr Andrzej Torój zdoby∏ Puchar Warsztatów Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki. Puchar wr´czono
podczas Warsztatów 2010, które odby∏y si´ w Skorz´cinie k. Gniezna w dniach 8–11 czerwca 2010. Mgr Torój jest obecnie
doktorantem w Zak∏adzie Ekonometrii Stosowanej.
Serdecznie gratulujemy!
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Od redakcji
Jak ju˝ zapewne wszyscy wiedzà niezb´dne sta∏o si´ podj´cie trudnej decyzji o wy∏àczeniu
budynku F z eksploatacji. Na poczàtku lipca na stronie internetowej Uczelni pojawi∏ si´ list
rektora Budnikowskiego informujàcy o tej sytuacji, kilka dni póêniej – odpowiedzi prorektora
M. Bryxa na pytania zwiàzane z planowanym remontem i jego konsekwencjami, zadawane Mu
bezpoÊrednio i via e-mail. Poniewa˝ to okres wakacyjny/urlopowy (i byç mo˝e jednak sà wÊród
nas tacy, do których te informacje nie dotar∏y) – zamieszczamy je w tym numerze.
Jakby tego by∏o ma∏o, nadszed∏ czas remontu Auli Spadochronowej, o czym pisze Marcin
Poznaƒ – rzecznik prasowy Szko∏y. Publikujemy te˝ tekst rzecznika o wpisaniu zespo∏u
budynków SGH do rejestru zabytków. T´ wiadomoÊç przyjmujemy z mieszanymi uczuciami.
Z jednej strony to wyró˝nienie, z drugiej du˝e utrudnienie w prowadzeniu wszelkich prac
remontowych i modernizacyjnych. Do tematu modernizacji SGH (nie tylko budynków)
wrócimy w kolejnych numerach.

List Rektora Szko∏y G∏ównej
Handlowej w Warszawie
Do Spo∏ecznoÊci Akademickiej Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie
W czerwcu br. przeprowadzona zosta∏a ekspertyza stanu
technicznego budynku F przy al. Niepodleg∏oÊci 164. Wynika
z niej jednoznacznie, ˝e wiele elementów budynku uleg∏o ca∏kowitemu zu˝yciu, a jego eksploatacja bezpoÊrednio zagra˝a
bezpieczeƒstwu osób w nim pracujàcych i przebywajàcych.
W tej sytuacji musia∏em podjàç decyzj´ o jak najszybszym
wy∏àczeniu budynku z u˝ytkowania, przystàpieniu do jego jak
najszybszego remontu i przeniesieniu pracowników budynku
F do pomieszczeƒ w innych budynkach Uczelni, m.in. przy ul.
Madaliƒskiego 6/8.
ZnaleêliÊmy si´ w wyjàtkowej sytuacji wymagajàcej trudnych, ale koniecznych decyzji. W zwiàzku z tà sytuacjà prosz´ wszystkich cz∏onków naszej Spo∏ecznoÊci Akademickiej
o wyrozumia∏oÊç i wsparcie. Nauczyciele akademiccy b´dà
obcià˝eni przeprowadzkà i pracà w trudniejszych warunkach. TrudnoÊci odczuwaç b´dà studenci, szczególnie ci, którzy mieszkali w DS Hermes. KoniecznoÊç wy∏àczenia

z u˝ytkowania budynku F dotknie te˝ pracowników administracji.
Chcia∏bym podkreÊliç, ˝e zrobimy wszystko, by przeprowadzka by∏a jak najmniej dotkliwa i zosta∏a zakoƒczona przed
poczàtkiem nowego roku akademickiego. W∏adze Szko∏y b´dà si´ szczególnie troszczyç o zapewnienie studentom miejsc
w domach studenckich. Zrobimy wszystko, by proces dydaktyczny by∏ prowadzony bez zak∏óceƒ.
Zwracam si´ z ogromnà proÊbà do ca∏ej Spo∏ecznoÊci Akademickiej Szko∏y o pomoc i zrozumienie dla sytuacji, w jakiej
si´ znaleêliÊmy. Podejmijmy wspólne dzia∏anie, by zapewniç
mo˝liwoÊç funkcjonowania Uczelni w tych nowych trudnych
warunkach. Apeluj´ o wspó∏dzia∏anie wszystkich, w tym absolwentów i przyjació∏ Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. Wierz´, ˝e sprostamy równie˝ temu wyzwaniu.
Prof. dr hab. Adam Budnikowski
Rektor Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie

Uwagi prof. dr. hab. Marka Bryxa
w sprawie budynku F
W uzupe∏nieniu do listu JM Rektora SGH, zawieszonego na naszej stronie 2 lipca br., pozwalam sobie wyjaÊniç kilka dodatkowych kwestii zwiàzanych z budynkiem F, które pojawiajà si´ w kierowanych do mnie ustnie lub mailowo pytaniach.
Jak dosz∏o do negatywnej oceny budynku F nakazujàcej
jego opuszczenie i dlaczego w∏aÊnie teraz?
Posiadana przez Uczelni´ ekspertyza z 2004 roku jednoznacznie zwraca∏a uwag´ na koniecznoÊç monitorowania stanu zawiesi stalowych, na których wiszà Êciany os∏onowe budynku F. Zawiesia te podlegajà ciàg∏ej korozji, ze wzgl´du na
utrzymujàcà si´ wilgoç, gdy˝ Êciany przepuszczajà szparami
wod´ deszczowà, pomimo ich wielokrotnego uszczelniania.
W tej sytuacji nie budzi zdziwienia, ˝e nowy kanclerz i nowy
dyrektor Dzia∏u Zarzàdzania NieruchomoÊciami chcieli wiedzieç, jaka jest aktualna, po 6 latach od poprzedniej ekspertyzy, kondycja budynku F.

wrzesieƒ 2010

Czy to prawda, ˝e budynek grozi zawaleniem?
Nie, nie jest to prawdà. Zdaniem rzeczoznawcy, konstrukcja
budynku jest stabilna i niezagro˝ona, aczkolwiek sam budynek powinien byç poddany co najmniej kapitalnemu remontowi, ze wzgl´du na zu˝ycie wielu swoich podstawowych elementów.
Czy budynek naprawd´ trzeba zamknàç i dlaczego?
Do rzeczy najbardziej krytykowanych przez rzeczoznawc´
w przywo∏ywanej ekspertyzie nale˝à:
a) ciàg∏e przeciekanie Êcian os∏onowych, powodujàce sta∏e
zawilgocenie we∏ny mineralnej, co obni˝a izolacyjnoÊç bu-
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dynku oraz oddzia∏uje negatywnie na zawiesia stalowe trzymajàce p∏yty os∏onowe.
b) zu˝ycie instalacji zarówno elektrycznych, jak i sanitarnych, ocenione na 100%
c) stan dachu – zu˝ycie techniczne 100%
d) stan izolacji – zu˝ycie techniczne 100%
Ogólnie budynek zosta∏ oceniony jako zu˝yty technicznie
w wysokoÊci 61,27%, przy czym na obni˝enie tego wskaênika mia∏ wp∏yw dobry stan elementów betonowych – fundamentów, stropów i schodów.
W tej sytuacji rzeczoznawca napisa∏, ˝e „Pogarszajàcy si´
z roku na rok stan techniczny Êcian os∏onowych i ogólny stan
budynku F przyczynia si´ do koniecznoÊci podj´cia niezw∏ocznie decyzji o wy∏àczeniu budynku z u˝ytkowania”.
Mo˝e trudno w to uwierzyç, bo przyzwyczailiÊmy si´ do
z∏ego stanu budynku F, ale niestety cytowane wy˝ej zalecenie
sformu∏owano jako punkt 7 na stronie 34 nie pozostawia pola
manewru w tej kwestii. Co wi´cej punkt 10 na kolejnej stronie
zawiera wniosek: „Nale˝y przystàpiç w najbli˝szym czasie do
remontu kapitalnego budynku obejmujàcego swoim zakresem
ca∏à powierzchni´ u˝ytkowà budynku F lub przystàpiç do jego rozbiórki”.

stym nadzorem kanclerza i wszyscy liczymy na to, ˝e czas,
który zosta∏ nam podarowany przez los (wakacje) b´dzie dobrze wykorzystany do sprawnego przeprowadzenia tej operacji we wrzeÊniu.

Czy to prawda, ˝e w Êcianach budynku F jest azbest, co ma
wp∏yw na stan zdrowia pracujàcych tam osób?
Azbest wyst´puje g∏ównie w postaci p∏yt eternitowych stanowiàcych obudow´ prefabrykowanych Êcian os∏onowych.
Jednak, jak wynika z badaƒ przeprowadzonych w 2004 roku,
zanieczyszczenie w∏óknami respirabilnymi azbestu wynios∏o
Êrednio 140 w∏/m3. Wobec wartoÊci odniesienia podanej
w Rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z 5 grudnia 2002 r.
wynoszàcej 2350 w∏/m3 uznano wówczas, ˝e „jest to zanieczyszczenie niskie i akceptowalne na sta∏y pobyt ludzi”.

Co zatem dalej z budynkiem F, kto sfinansuje remont?
A mo˝e b´dzie sta∏ pusty i straszy∏?
Z ekspertyzy wynika koniecznoÊç zamkni´cia budynku. I to
nastàpi we wrzeÊniu. RzeczywiÊcie, przy braku Êrodków mo˝e
staç si´ trwa∏à ruinà i straszyç swoim wyglàdem przez najbli˝sze 20 albo i wi´cej lat. Kluczowa jest wi´c kwestia znalezienia finansowania. I nie wydaje si´, aby sfinansowanie by∏o
mo˝liwe ze Êrodków bud˝etowych.
Jedynym sensownym êród∏em finansowania wydaje si´
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP). Dokonamy te˝ analizy wp∏ywów mo˝liwych do uzyskania, gdyby cz´Êç powierzchni wynajàç np. na biura. Nie chcemy jednak zmniejszyç powierzchni posiadanych przez Uczelni´ dzisiaj, lecz raczej powi´kszyç budynek F w stosunku do dzisiejszego i t´
dodatkowà powierzchni´ wynajàç. Wówczas albo PPP albo
kredyt zaczynajà wyglàdaç bardziej realnie. Sà jednak inne
ograniczenia takiej koncepcji.
Podstawowym jest plan miejscowy, który zakazuje budowy
nowych obiektów wzd∏u˝ Alei Niepodleg∏oÊci. Zatem rozbiórka budynku do cna i budowa nowego (najbardziej efektywne
rozwiàzanie) jest w Êwietle aktualnego prawa – niemo˝liwa.
Tymczasem to dawa∏oby nam mo˝liwoÊç powi´kszenia powierzchni u˝ytkowej budynku oraz, co nie jest mniej wa˝ne,
dopasowania go do istniejàcego kampusu. To jednak wymaga
najpierw sprecyzowania naszych wizji (oczekiwaƒ) a nast´pnie uzgodnieƒ z wydzia∏em budownictwa i architektury, konserwatorem zabytków itd. Byç mo˝e nawet zmiany planu dla
tej cz´Êci Mokotowa.
Dlatego w najbli˝szych dniach okreÊlimy program u˝ytkowy budynku po remoncie i og∏osimy konkurs na projekt koncepcyjny. Dopiero na tej bazie mo˝na b´dzie zbudowaç biznes
plan przedsi´wzi´cia oraz rozpoczàç dyskusj´ nie tylko o finansowaniu, ale tak˝e o akceptacji urbanistyczno-architektonicznej przez w∏adze dzielnicy i miasta Warszawy. Niestety
nie sà to, ani proste, ani szybkie procedury.

Czy nie mo˝na by∏oby remontowaç budynku F pi´trami
(po kolei)?
Rzeczoznawca uwa˝a, ˝e nieszkodliwy poziom w∏ókien
w powietrzu jest efektem szczelnej zabudowy wyrobów zawierajàcych azbest p∏ytami gipsowymi i glazurà.
Sytuacja ta zmieni si´ jednak radykalnie w przypadku przystàpienia do kapitalnego remontu budynku. W∏ókna respirabilne azbestu b´dà wówczas przemieszczaç si´ po ca∏ym budynku. Z pewnoÊcià odr´bnym, kosztownym zadaniem b´dzie
usuni´cie p∏yt eternitowych z budynku, które wymagaç b´dzie
specjalistycznych zabezpieczeƒ osób wykonujàcych t´ prac´.
Z tego powodu, jak równie˝ z powodu organizacji prac budowlanych i bezpieczeƒstwa osób zatrudnionych i przebywajàcych na budowie, a tak˝e kosztów i czasu trwania, nie jest
mo˝liwe prowadzenie remontu kapitalnego sukcesywnie pi´trami, wy∏àczajàc z pracy tylko jednostki zlokalizowane na
danym pi´trze. By∏oby to (prawdopodobnie) mo˝liwe, chocia˝
tak˝e ucià˝liwe, gdyby ograniczyç remont do malowania lub
wymiany sufitów. Jednak wyzwanie, które stoi przed nami jest
du˝o powa˝niejsze.
Czy naprawd´ musimy przeprowadzaç si´ natychmiast?
Nie wyprowadzamy si´ natychmiast, lecz podj´liÊmy dzia∏ania na rzecz wykonania przeprowadzki w okresie wakacji,
tak aby przystàpiç do normalnej pracy w kolejnym roku akademickim. Nikt nie zwolni nas z naszych obowiàzków z powodu koniecznoÊci remontu lub rozbiórki budynku F.
Przeprowadzka ponad 500 osób z dokumentami, komputerami, meblami itd. jest operacjà logistycznà o du˝ej skali, wymagajàcà zaanga˝owania od wielu osób. Przebiega pod osobi-
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Dlaczego do akademika?
Uczelni nie staç na wynajmowanie powierzchni biurowej,
która kosztowa∏aby rocznie ok. 8 milionów z∏otych, a tylko taka jest nam oferowana w sensownej odleg∏oÊci od budynku
g∏ównego.
Czy dostaniemy pieniàdze na remont budynku F?
Sytuacja jest zaskoczeniem dla wszystkich i nikt, w∏àczajàc
MNiSzW nie ma w swoim bud˝ecie rezerwy na poziomie 30
milionów z∏otych, aby sfinansowaç remont naszego budynku.
Czy mo˝na uzyskaç pieniàdze z Unii Europejskiej?
Nic na to nie wskazuje. Na skutek przyj´tych kilka lat temu
kryteriów, wszystkie uczelnie ekonomiczne zosta∏y pozbawione mo˝liwoÊci starania si´ o pieniàdze UE na rozbudow´ infrastruktury. Mamy sukcesy w wygrywaniu projektów z kapita∏u
ludzkiego, ale tam nie ma Êrodków na „twarde finansowanie”.

Na ile lat zatem przeprowadzamy si´ do Hermesa?
Gdyby wszystko posz∏o idealnie to na pewno na 5, ale bardziej realny termin to lat 7. Dlatego nale˝y zorganizowaç sobie
sensownie prace w DS na ulicy Madaliƒskiego, bo na pewno b´dziemy tam przebywaç kilka lat i nic na to nie mo˝na poradziç.
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Dla realizacji przebudowy budynku F wraz z kapitalnym remontem potrzebujemy nie tylko pieni´dzy, ale ˝yczliwoÊci
i zrozumienia wielu ró˝nych ludzi, jak równie˝ akceptacji tych
dzia∏aƒ w naszym Êrodowisku.
Co si´ stanie z mieszkaƒcami DS Hermes?
Ta decyzja nikogo nie uszcz´Êliwi∏a. Jest splotem okolicznoÊci i dotknie tak˝e 273 mieszkaƒców DS Hermes. Do∏o˝ymy, staraƒ aby nie zostali oni bez pomocy. Prowadzone sà
konkretne rozmowy z przedstawicielami innych warszawskich uczelni w celu udost´pnienia miejsc naszym studentom

w ich akademikach. Zatrzymamy te˝ proces rozg´szczania naszych akademików.
Czy na powa˝nie myÊli pan, ˝e mo˝na zbudowaç obiekt za
ponad 100 milionów z∏otych nie majàc pieni´dzy?
Tak, tak myÊl´, a nawet podejmuj´ dzia∏ania w tym kierunku. Trzeba jednak byç znacznie bardziej elastycznym w poszukiwaniu Êrodków u partnerów, nie zapominajàc wszak˝e,
˝e naszym celem jest odzyskanie powierzchni, którà do niedawna u˝ytkowaliÊmy. OczywiÊcie o wy˝szej jakoÊci.
Prof. dr hab. Marek Bryx, prorektor ds. rozwoju SGH

Komunikat w sprawie przeniesienia
pracowników z budynku F
Uprzejmie informuj´, ˝e z przyczyn niezale˝nych od SGH,
wy∏oniony w przetargu nieograniczonym wykonawca prac remontowych w budynku przy ul. Madaliƒskiego 6/8, nie podpisa∏ ostatecznej umowy i niespodziewanie zrezygnowa∏ z realizacji zadania.
W tej sytuacji, niezb´dne by∏o uruchomienie ponownej procedury przetargowej, a˝ do ewentualnej formu∏y zamówienia
„z wolnej r´ki”. KoniecznoÊç powtórzenia procesu wy∏onienia
wykonawcy remontu, wyklucza mo˝liwoÊç przeniesienia ko-

legiów do budynku zast´pczego przed rozpocz´ciem roku akademickiego 2010/2011. Zwracam si´ z proÊbà o wyrozumia∏oÊç i jeszcze kilkutygodniowà cierpliwoÊç. Naszym celem
jest przygotowanie Paƒstwu mo˝liwie najlepszych warunków
w budynku przy ul. Madaliƒskiego.
O dalszym post´pie prac zwiàzanych z remontem oraz ostatecznym terminie przeniesienia kolegiów b´dziemy informowaç na bie˝àco. Przepraszamy za powsta∏e utrudnienia.
Dr Witold W∏odarczyk, kanclerz

Remont Auli Spadochronowej
Trwa remont kopu∏y nad g∏ównym gmachem naszej Uczelni. Na prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia pracownicy firmy Dorbud
z Kielc rozpocz´li przygotowanie Auli Spadochronowej do prac remontowych. Zabezpieczyli teren Auli i ustawili rusztowania.
Prace b´dà polega∏y na remoncie elementów kopu∏y oraz wymianie 224 okien. Kopu∏a nad Aulà Spadochronowà nie przechodzi∏a powa˝nego remontu od 1954 roku, czyli od momentu oddania budynku g∏ównego do u˝ytku.
Wykonawca remontu ma 120 dni na skoƒczenie prac, co oznacza, ˝e b´dà one trwa∏y do koƒca 2010 roku. W tym czasie Aula Spadochronowa b´dzie wy∏àczona z u˝ytku, a aule na III pi´trze b´dà udost´pniane wy∏àcznie na zaj´cia. Remont kopu∏y to
ogromne przedsi´wzi´cie logistyczne i wià˝e si´ z utrudnieniami dla studentów i pracowników SGH. Dlatego prosimy o wszystkich o cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç.

Kampus SGH
w rejestrze zabytków

Zespó∏ budynków Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie zosta∏ w lipcu 2010 r. wpisany do ksi´gi rejestru
zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.
W sk∏ad zespo∏u zabytków wchodzà tzw. budynek A (oficjalna dawna nazwa – Pawilon Zak∏adów DoÊwiadczalnych), budynek B (Biblioteka SGH), budynek G (Gmach
G∏ówny) oraz pozosta∏e budynki na terenie kampusu, za
wyjàtkiem budynku F.

W sierpniu wizyt´ w SGH z∏o˝y∏a pani Ewa Nekanda-Trepka,
dyrektor Biura Sto∏ecznego Konserwatora Zabytków.
Fot. Wojciech Kaczura

wrzesieƒ 2010
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Wspomnienie o profesorze
Wies∏awie Sadowskim
Profesor Wies∏aw Sadowski zwiàza∏ ca∏e swoje ˝ycie zawodowe ze
Szko∏à G∏ównà Handlowà. Tutaj studiowa∏ w okresie okupacji, tutaj nieprzerwanie pracowa∏ od 1945 r. do przejÊcia na emerytur´ w 1992 r. To
dzi´ki Niemu powsta∏ w SGH silny oÊrodek badaƒ naukowych i kszta∏cenia ekonomistów w zakresie ekonometrii, statystyki i badaƒ operacyjnych.
Profesor Wies∏aw Sadowski rozpoczà∏ prac´ w SGH jako asystent profesora Aleksego Wakara, pod kierunkiem którego napisa∏ prac´ magisterskà
i prac´ doktorskà. Interesujàc si´ nowymi w owym czasie metodami iloÊciowymi, podjà∏ studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim, po czym
w 1949 r. rozpoczà∏ prac´ w Katedrze Statystyki SGH, kierowanej przez profesora Stefana Szulca. By∏ rok 1955, gdy profesor Sadowski stworzy∏ w ówczesnej SGPiS Zak∏ad Statystyki Matematycznej i doprowadzi∏ kilka lat póêniej do przekszta∏cenia go w Katedr´ Ekonometrii, a jeszcze póêniej w Instytut Ekonometrii. Przypomnijmy, ˝e w latach pi´çdziesiàtych, w czasach gospodarki planowej, nawet statystyka matematyczna by∏a niepotrzebna czy
wr´cz niebezpieczna, poniewa˝ mog∏a stawiaç podejrzane hipotezy i wyprowadzaç z nich nieprawomyÊlne wnioski. Tym bardziej podejrzana by∏a ekonometria, gdy˝ dostarcza∏a metod obiektywnej analizy gospodarki i prognozy, które pokazywa∏y inny kierunek ni˝ odgórnie tworzone plany. Tak samo by∏o z badaniami operacyjnymi: optymalizacja – po co?, przecie˝ najlepsze rozwiàzania to plany.
Przez oko∏o 30 lat profesor Wies∏aw Sadowski kierowa∏ stworzonym przez siebie zespo∏em, inicjujàc i prowadzàc badania
naukowe w dziedzinie statystyki matematycznej, ekonometrii i badaƒ operacyjnych. Profesor Sadowski, obdarzony wybitnym
talentem naukowym, otacza∏ si´ osobami o nieprzeci´tnym umyÊle. Do grona jego wspó∏pracowników nale˝eli Tadeusz Czechowski, Wies∏aw Grabowski, Jerzy Greƒ, Micha∏ Kolupa, Ira Koêniewska, Ireneusz Nykowski, Zbigniew Paw∏owski, Ryszard
Zas´pa. Wypromowa∏ blisko 40 doktorów, spoÊród których wielu osiàga sukcesy na uczelniach polskich i zagranicznych.
Profesor Wies∏aw Sadowski uzyska∏ tytu∏ naukowy docenta w 1954 r. (nie nadawano wówczas stopnia doktora habilitowanego), w 1960 r. tytu∏ profesora nadzwyczajnego i w 1969 r. tytu∏ profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. Od 1969 r. by∏
cz∏onkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. W roku 1970 zosta∏ wybrany fellow Econometric Society, zaÊ w 1997 r.
otrzyma∏ tytu∏ doktora honoris causa Uniwersytetu ¸ódzkiego.
Profesor Wies∏aw Sadowski opublikowa∏ kilkadziesiàt prac naukowych. Do najwa˝niejszych nale˝à wielokrotnie cytowane
artyku∏y z zakresu statystyki nieparametrycznej, programowania liniowego, teorii podejmowania decyzji i prognozowania. Warto wspomnieç, i˝ jeden z wczesnych wyników naukowych Profesora, dotyczàcy tzw. problemu asortymentu, nie tylko trafi∏ na
sta∏e do podr´czników z zakresu badaƒ operacyjnych, ale znalaz∏ licznych kontynuatorów i sta∏ si´ inspiracjà kilku rozpraw doktorskich obronionych na uniwersytetach amerykaƒskich.
Nie mniej wartoÊciowà cz´Êç dorobku Profesora stanowià publikacje o charakterze dydaktycznym. Statystyka matematyczna,
wydana w 1965 r., by∏a pierwszym polskim podr´cznikiem statystyki matematycznej napisanym specjalnie dla ekonomistów.
Ksià˝ka ta zosta∏a przet∏umaczona na j´zyk angielski i wydana przez Pergamon Press; doczeka∏a si´ równie˝ przek∏adu na j´zyk w∏oski i s∏owacki. Du˝à popularnoÊcià cieszy∏a si´ Teoria podejmowania decyzji, stanowiàca pierwszy w j´zyku polskim
wyk∏ad podstaw badaƒ operacyjnych. Ksià˝ka ta mia∏a wiele wydaƒ polskich oraz wydana zosta∏a tak˝e w j´zyku angielskim
i niemieckim. UczyliÊmy si´ z podr´czników Profesora Sadowskiego – sà to podr´czniki, które mogà stanowiç wzór pisania dla
studentów: przyjazny i zrozumia∏y j´zyk, wysoki poziom merytoryczny, odniesienia do innych nauk i perspektywy dalszych badaƒ.
Profesor Wies∏aw Sadowski konsekwentnie promowa∏ w Polsce badania naukowe zgodne z kierunkami nauki Êwiatowej oraz
zabiega∏ o utrzymanie wi´zi mi´dzy polskimi i zagranicznymi Êrodowiskami naukowymi. Nie by∏oby to mo˝liwe bez niekwestionowanej rangi wyników Jego pracy badawczej oraz autorytetu, jakim si´ cieszy∏. Utrzymywa∏ kontakty ze s∏ynnà komisjà
Cowles’a w USA, z oÊrodkiem w Uppsali kierowanym przez Hermana Wolda, ze szko∏à nowosybirskà stworzonà przez Leonida Kantorowicza. Dzi´ki Profesorowi odby∏ si´ w Warszawie w 1965 r. Europejski Kongres Towarzystwa Ekonometrycznego
(ESEM), a w 1975 r. Kongres Mi´dzynarodowego Instytutu Statystycznego.
Profesor Wies∏aw Sadowski organizowa∏ pierwsze ogólnopolskie konferencje poÊwi´cone modelowaniu ekonometrycznemu oraz
badaniom operacyjnym. By∏ wspó∏za∏o˝ycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym „Przeglàdu Statystycznego”, d∏ugoletnim
cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, przewodniczàcym i cz∏onkiem Rady Naukowej GUS.
Przez wiele kadencji by∏ cz∏onkiem i przewodniczàcym sekcji ekonomicznej Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (obecnie jest to
Komisja ds. Tytu∏u Naukowego i Stopni Naukowych). Wspó∏tworzy∏ Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, którym kierowa∏ przez
wiele lat. W latach 1980–1989 pe∏ni∏ funkcj´ prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.
Profesor Wies∏aw Sadowski piastowa∏ godnoÊç prorektora naszej Uczelni w okresie 1955–1959 i 1963–1965 oraz rektora
w latach 1965–1978.
Przez kilkanaÊcie ostatnich lat, mimo przejÊcia na emerytur´, profesor Sadowski nadal aktywnie pracowa∏, publikowa∏, uczy∏
studentów i pisa∏ podr´czniki. Jak zawsze Êledzi∏ powstajàce w naszych dyscyplinach nowe kierunki badaƒ. Szczególnie interesowa∏ si´ rozwiàzaniami mo˝liwymi do uzyskania za pomocà nowoczesnych technik komputerowych. Do ostatniego czasu
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recenzowa∏ dla naszego Êrodowiska prace doktorskie, habilitacyjne, opiniowa∏ wnioski profesorskie. Jeszcze w czerwcu tego
roku przyjà∏ do recenzji podr´cznik z badaƒ operacyjnych napisany w Instytucie Ekonometrii.
MyÊlàc o ponad pi´çdziesi´cioletniej historii ekonometrii, badaƒ operacyjnych i statystyki matematycznej w naszym kraju,
dostrzega si´ profesora Wies∏awa Sadowskiego jako spiritus movens zarówno w dziedzinie badaƒ naukowych, w sferze organizacji dzia∏aƒ Êrodowiska akademickiego, jak i kszta∏cenia ekonomistów w szko∏ach wy˝szych.
Profesor Wies∏aw Sadowski pozostanie w naszej pami´ci jako wzór dociekliwoÊci oraz rzetelnoÊci pracy naukowej, kultury oraz autorytetu uczonego i nauczyciela akademickiego.
Maria Podgórska, Aleksander Welfe
Instytut Ekonometrii
●

140. rocznica utworzenia
Muzeum Polskiego w Rapperswilu
W dniach 11–12 wrzeÊnia 2010 roku, w czasie obchodów Dni Muzeum Polskiego
w Rapperswilu, Archiwum Szko∏y G∏ównej Handlowej zorganizowa∏o w budynku
A prezentacj´ wystawy dokumentów profesora Boles∏awa Miklaszewskiego
(1871–1941), pierwszego rektora Szko∏y G∏ównej Handlowej, absolwenta Politechniki
w Zurychu, doktora filozofii Uniwersytetu w Zurychu, zwiàzanego z Bibliotekà Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
Istotnym wydarzeniem by∏a ekspozycja Pami´tnika Boles∏awa Grzegorza Miklaszewskiego oraz spotkanie z redaktorem Andrzejem Gawerskim, który opracowa∏ Pami´tnik.
Bardzo ciekawe by∏o spotkanie z prawnuczkà profesora Boles∏awa Miklaszewskiego Ma∏gorzatà Smo∏à, która przygotowa∏a wyk∏ad nt. „Poznawanie Miklaszewskiego”.
Ma∏gorzata Buzak
●

Znów wysy∏amy Newsletter SGH
Biuro Prasowe SGH wznowi∏o wysy∏k´ biuletynu informacyjnego – Newslettera SGH. Skierowany jest on do studentów,
absolwentów i pracowników naszej Uczelni. Zawiera kilka zwi´z∏ych bie˝àcych informacji z odnoÊnikami do ich
szczegó∏owych wersji. Informuje o sprawach organizacyjnych, zbli˝ajàcych si´ konferencjach, ciekawych wyk∏adach otwartych,
wydarzeniach organizowanych w SGH, a tak˝e o sukcesach studentów i pracowników naukowych naszej Uczelni. Aby zamówiç
Newsletter SGH, nale˝y wejÊç na stron´ http://akson.sgh.waw.pl/konto/biuletyn, zalogowaç si´, a nast´pnie wybraç opcj´ „Chc´
otrzymywaç biuletyn”. Newsletter SGH wysy∏any jest co tydzieƒ w Êrod´ rano.
Marcin Poznaƒ, rzecznik SGH
●

GOOGLE ONLINE
MARKETING CHALLENGE
Drugi rok z rz´du zespó∏ studentów Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie znalaz∏ si´ wÊród najlepszych w konkursie Google
Online Marketing Challenge. Studenci SGH w sk∏adzie Barbara Feliszek, Aleksandra Puchta, Antoni RoÊciszewski, Piotr
Miàskiewicz, Marek Pyra (opiekun naukowy Marcin Dudek) okazali si´ najlepsi w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód,
Afryka). W ramach konkursu zespó∏ przygotowa∏ kampani´ reklamowà dla szko∏y taƒca Riviera.
Zwyci´ski zespó∏ z Polski stworzy∏ kreatywnà kampani´ dla szko∏y taƒca i zapewni∏ klientowi po˝àdane rezultaty. Zespó∏ sk∏ada∏ si´ z osób o ró˝nych zainteresowaniach, co nie przeszkodzi∏o im w bardzo owocnej wspó∏pracy i dobrym wykorzystaniu czasu przeznaczonego na przygotowanie kampanii – mówi Larry Neale, juror konkursu Google Online Marketing Challenge.
W tegorocznej edycji konkursu wzi´∏o udzia∏ 3 tysiàce zespo∏ów z 65 krajów. Polska jest krajem, z którego najwi´cej zespo∏ów
dosta∏o si´ do grona finalistów. Widaç jak dobrà prac´ w tym zakresie wykona∏y polskie uczelnie, czego najlepszym przyk∏adem
jest warszawska SGH, która zosta∏a zwyci´zcà konkursu w regionie EMEA ju˝ drugi rok z rz´du – komentuje Alex Gibelalde, organizator konkursu z Google.
Konkurs Google Online Marketing Challenge jest çwiczeniem odbywajàcym si´ w ramach zaj´ç w uczelni, umo˝liwiajàcym studentom zdobycie praktycznego doÊwiadczenia w zakresie reklamy internetowej. Zespo∏y uczelniane otrzyma∏y ekwiwalent 200 $
z przeznaczeniem na reklam´ w programie Google AdWords (tm). Ich zadaniem by∏o nawiàzanie wspó∏pracy z lokalnà firmà i opracowanie dla niej skutecznej kampanii marketingowej w internecie.
Wi´cej informacji: http://www.google.com/onlinechallenge/archive/2010/winners.html
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The European Higher Education Society obraduje

W∏àczyç uniwersytety
w ˝ycie spo∏eczne
W dniach 1–4 wrzeÊnia w Walencji odby∏o si´ 32. doroczne
Forum EAIR (The European Higher Education Society – dawna
nazwa: European Association for Institutional Research in Higher Education). EAIR jest organizacjà zrzeszajàcà osoby zwiàzane zawodowo z edukacjà wy˝szà – m.in.: pracowników naukowych, badaczy, nauczycieli, pracowników administracyjnych
uczelni. Misjà EAIR jest bycie europejskà organizacjà o mi´dzynarodowym profilu; jej g∏ównym celem jest wzmocnienie
wspó∏pracy mi´dzy badaczami, politykami i praktykami zwiàzanymi z wy˝szà edukacjà. EAIR dzia∏a od ponad 30. lat i obecnie
liczy oko∏o 500 cz∏onków z ponad 50 krajów ze wszystkich kontynentów. Udzia∏ w Forum umo˝liwia zapoznanie si´ z najnowszymi wydarzeniami, badaniami, trendami zwiàzanymi z przemianami szkolnictwa wy˝szego w Europie, stwarza okazj´ do
przeniesienia ich na grunt polski.
Tematem wiodàcym 32. Forum by∏o W∏àczanie uniwersytetu
w ˝ycie spo∏eczne – nowa misja szkó∏ wy˝szych.
Forum sk∏ada∏o si´ z wyk∏adów i debat plenarnych oraz z kilku Êcie˝ek s∏u˝àcych dyskusji w grupach problemowych. Tematy g∏ównych Êcie˝ek by∏y nast´pujàce:
1. Wychodzàc ku spo∏eczeƒstwu: drogi interakcji uniwersytet – spo∏eczeƒstwo.
2. DoÊwiadczenia studentów – osób uczàcych si´.
3. Doskonalenie jakoÊci kszta∏cenia w s∏u˝bie spo∏eczeƒstwu.
4. Polityka i finansowanie: ku „sustainability” uczelni.
5. Nowe, innowacyjne sposoby ∏àczenia uczelni ze spo∏eczeƒstwem.
6. Kierowanie i zarzàdzanie uczelnià.
W ka˝dej Êcie˝ce odby∏o si´ od kilku do kilkunastu posiedzeƒ
o seminaryjnym charakterze. Z tego bogactwa oferty wybraliÊmy tylko niektóre, skupiajàc si´ na zagadnieniach zwiàzanych
z ró˝norodnoÊcià uczelni i w tym kontekÊcie koncepcjami klasyfikacji (w tym U-map) i budowy rankingów europejskich dla
szkó∏ wy˝szych; postawami s∏uchaczy – rozwijaniem ich osobistych i spo∏ecznych kompetencji; ze skutkami wdra˝ania Procesu Boloƒskiego oraz umi´dzynarodowieniem, a dok∏adnie – jego
nieoczekiwanymi i czasem niepo˝àdanymi skutkami. Cz´Êç
pierwszà naszych refleksji przedstawiamy poni˝ej. Cz´Êç drugà – jeÊli redakcja Gazety SGH dopuÊci – w nast´pnych jej wydaniach.
Interpretacja czym sà „postawy” rozumiane w szczególnoÊci
w odniesieniu do ról obywatelskich absolwentów, ale tak˝e
tzw. „mi´kkich kompetencji” przewija∏a si´ w kilku wystàpieniach. Temat staje si´ goràcy, poniewa˝ Europejskie i Krajowe
Ramy Kwalifikacji, wedle których b´dziemy budowaç programy
studiów, nak∏adajà na uczelnie obowiàzek rozwijania nie tylko
wiedzy i umiej´tnoÊci absolwenta, ale tak˝e kszta∏towania „innych kompetencji”, wÊród nich stosunku absolwentów do wa˝nych kwestii etycznych i spo∏ecznych (tradycja polska sk∏ania do
nazywania ich „postawami”). Tym sprawom poÊwi´conych by∏o kilka referatów, m.in. z Irlandii, Niemiec, Chorwacji, Chin/Kanady. Nie pora tu na rozwijanie szczegó∏owych treÊci – podsumowujàc te prezentacje warto zwróciç uwag´ na paradoksy tej
problematyki. Otó˝ w krajach, gdzie zaanga˝owanie obywatelskie absolwentów wy˝szych uczelni jest warunkiem powstania
lub rozwoju spo∏eczeƒstw obywatelskich (Chiny, Chorwacja,
ch´tnie doda∏abym tu i Polsk´ – ECh), wbrew deklaracjom sa-

10

mych uczelni i zach´tom (prawdziwym lub pozornym) w∏adz,
Êwiadomej i skutecznej polityki rozwoju postaw prospo∏ecznych
s∏uchaczy si´ nie prowadzi. Wynikaç to mo˝e ze strachu (Chiny)
lub z oboj´tnoÊci obywatelskiej tak kadr, jak s∏uchaczy (Chorwacja). Rozwijajà si´ w zasadzie tylko te formy dzia∏aƒ wspólnotowych, które sà bezpieczne politycznie, jak pomoc ofiarom katastrof naturalnych oraz przynoszà korzyÊci s∏uchaczom, np. rozwijajà ich umiej´tnoÊci organizacyjne, wzbogacajà CV. Jeszcze
dziwniejsza sytuacja pojawia si´ w krajach rozwini´tej demokracji. DoÊwiadczenia Uniwersytetu w Galway, Fryburgu, Dublinie
wskazujà, ˝e zaanga˝owanie prospo∏eczne s∏uchaczy zanika,
a do jego pobudzenia uczelnie stosujà odr´bne zabiegi. Od zrozumia∏ych, jak w∏àczanie dzia∏alnoÊci tego typu do misji uczelni
i standardów benchmarkowych i akredytacyjnych, popieranie
aktywnoÊci s∏uchaczy przez traktowanie jej jako wymiernych
efektów kszta∏cenia i nagradzanie punktami ECTS, po zach´ty
wsparte o profesjonalnà wiedz´ psychologicznà.
Zatem pojawia si´ pytanie, czy – obok podstawowych funkcji
uczelni, takich jak nauczanie i badania – pozostaje miejsce i metoda bezpoÊredniego transferu wyników uniwersytetu ku po˝ytkom spo∏ecznym. Przy szerokim rozumieniu trzeciej misji (nie
tylko jako transfer technologii i innych us∏ug) zaanga˝owanie
powinno przybieraç postaç przekazywania zbiorów wartoÊci
i metod dzia∏ania od uniwersytetu do spo∏eczeƒstwa – sfery publicznej. Postawa obywatelskiego (wspólnotowego) zaanga˝owania by∏a charakterystyczna dla wspólnot akademickich, ale –
ponownie paradoks – rozwój uczelni jako instytucji „trzeciej misji” rozumianej wàsko, coÊ tu zmieni∏ na niekorzyÊç. Widaç, ˝e
powa˝nym problemem staje si´ definicja „trzeciej misji” uniwersytetu. Powiada si´, ˝e jeÊli nauczanie i badania naukowe stanowià dwa podstawowe filary dzia∏alnoÊci szko∏y wy˝szej, to filarem trzecim, który wprost odnosi si´ do „trzeciej misji”, jest
bezpoÊrednia s∏u˝ba spo∏eczna jakà uczelnia pe∏ni na rzecz swego otoczenia. Mo˝e ona przybraç ró˝norakie formy. Najbardziej
rozpowszechnionà jest transfer technologii i innowacji do przemys∏u, dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb odbiorców – zarówno pracodawców, jak i s∏uchaczy i ich rodziców, inne funkcje zwiàzane z promieniowaniem uczelni na jej otoczenie: np. sprzyjanie likwidacji zapóênieƒ kulturowych i innych
w Êrodowiskach lokalnych, budowanie wspólnot wokó∏ uczelni.
„Trzecia misja” rozumiana najw´ziej oznacza przyj´cie przez
uczelni´ postawy dostarczyciela us∏ug wprost zg∏aszanych przez
jej klientów – patrz np. model Clarka. „Trzecia misja” rozumiana szeroko oznacza przyj´cie przez szkolnictwo wy˝sze odpowiedzialnoÊci za swoje otoczenie spo∏eczne – w takim rozumieniu jest to odpowiedzialnoÊç nie „przed” klientami, ale w pewnej mierze „za nich”.
Prezentacje przedstawiane na Forum, a dotyczàce tych spraw,
budzi∏y du˝e emocje. Pochodzi∏y z ró˝nych stron Êwiata i ró˝nych uczelni, jednak ich wspólny ton by∏ podobny: idea „student
centered learning” – jedno z podstawowych za∏o˝eƒ Procesu boloƒskiego – zak∏ada, ˝e studenci majà wp∏yw na program i metody kszta∏cenia, ˝e sà partnerami, pe∏noprawnymi cz∏onkami
wspólnoty akademickiej – oczywiÊcie o kompetencjach dostosowanych do ich wiedzy. Zak∏ada to, ˝e zechcà z udzielonych im
uprawnieƒ rozumnie skorzystaç i b´dà prowadziç refleksj´ nad
istotà swego kszta∏cenia oraz formu∏owaç przemyÊlane sàdy na

GAZETA SGH 8/10 (263)

DYDAKTYKA I NAUKA
jego temat. WspólnotowoÊç zobowiàzuje wszystkich cz∏onków
wspólnoty do wspó∏dzia∏ania w imi´ jakiegoÊ dobra wspólnego.
Otó˝ wszystkie prezentacje wskazywa∏y na to, ˝e studenci tego
zadania podjàç nie chcà i ˝e uczelnie stosujà dodatkowe zabiegi,
które takie zaanga˝owanie powinny wywo∏aç. Komentujàc przyczyny tego stanu rzeczy wymienia si´ – jako jednà ze znaczàcych – wàskie rozumienie trzeciej misji, które czyni ze studentów wy∏àcznie klientów uczelni, którzy majà byç obs∏u˝eni bez
zbytniej fatygi, a ju˝ broƒ Bo˝e, autorefleksji, a z uczelni – dostarczyciela us∏ug dobrze rozpoznajàcych potrzeby klienta, w∏àczajàc w to komfort i satysfakcj´ ze studiowania. Znika wspólna
ci´˝ka praca, znika relacja mistrz – uczeƒ, znika przekaz wartoÊci formujàcych wspólnot´ akademickà. Pozostaje relacja sprawny dostarczyciel us∏ug – zadowolony klient, który nie powinien
si´ troszczyç o jakoÊç produktu, który konsumuje.
Proces boloƒski nie by∏ osobnym tematem ˝adnej ze Êcie˝ek
tematycznych Forum, jednak˝e kilka wystàpieƒ, dotyczàcych
zw∏aszcza jego wp∏ywu na studentów, znajdowa∏o si´ w programie. Najwa˝niejsze z nich dotyczy∏o badaƒ prowadzonych przez
CHEPS, Bawarski Instytut Badaƒ nad Szkolnictwem Wy˝szym
oraz Uniwersytet w Warwick, przedstawionych w referacie 10
lat Bolonii: co si´ zmieni∏o dla s∏uchaczy? Tezy tego referatu
by∏y nast´pujàce:
● Ma∏o wiemy o skutkach Procesu boloƒskiego – jego wp∏ywie na g∏ównych aktorów PB. Prowadzone badania nie dostarczajà pe∏nego przeglàdu tych rezultatów – sà najcz´Êciej lokalne
i nakierowane na konkretne grupy aktorów. Brak jest podsumowaƒ syntetycznych o skutkach ekonomicznych, spo∏ecznych, politycznych ca∏ej tej wielkiej strategii.
● Badania wskazane powy˝ej majà cz´Êciowo wype∏niç t´ luk´, mówiàc o oddzia∏ywaniu „Bolonii” na studentów; ich wyniki nie pozwalajà jednak na jednoznaczne interpretacje.
● Cele Procesu zosta∏y w badaniach podzielone na ogólne
(np. konkurencyjnoÊç EHEA), specyficzne (np. mobilnoÊç, elastycznoÊç), operacyjne (np. zapewnianie jakoÊci) i narz´dzia/miary (np. 3 cykle, ECTSy).
● Nie badano skutków realizacji tych celów z osobna, ale uzyskano dane zagregowane – pod∏o˝e do interpretacji:
– Mi´dzynarodowa mobilnoÊç a PB. Wprawdzie widaç
wzrost mobilnoÊci studentów, ale nadal jest ona niewystarczajàca: poza EHEA mobilnoÊç jest wi´ksza ni˝ wewnàtrz niej. Mamy dramatycznà asymetri´ przep∏ywów studentów mi´dzy krajami „wschód–zachód” – widaç, ˝e kraje np. Europy Ârodkowej
sà wielkimi eksporterami m∏odego kapita∏u intelektualnego, ˝e
grozi im pustynnienie poznawcze.
– WielostopniowoÊç, porównywalnoÊç i uznawanie dyplomów a PB. Od 1999 ok. 30% krajów wdro˝y∏o nowe stopnie studiów; 2/3 je wdra˝a. Dominuje model 3+2. Co to znaczy dla studentów? Czy jest 3+2 korzystny dla nich? Dla dost´pnoÊci studiów i pozycji na rynku pracy? Elastycznego wejÊcia na 2-gi stopieƒ? W jakim stopniu i dla jakich celów mobilnoÊç pionowa
jest wykorzystywana przez studentów? Badania nie dajà jasnych
wskazaƒ, g∏ównie dlatego, ˝e studenci nie sà w stanie dokonaç
porównaƒ ze stanem minionym.
– ECTS. Wszystkie kraje EOSW majà i u˝ywajà punktów
ECTS jako narz´dzia kumulacji i transferu dokonaƒ. Czy i jak
system ECTS wykorzystany zosta∏ dla mobilnoÊci i elastycznoÊci? Czy jest zorientowany na efekty uczenia si´? Referentka
okreÊli∏a badanie tego jako bardzo trudne, zw∏aszcza ze wzgl´du
na niewysokà ÊwiadomoÊci u˝ytecznoÊci ECTS w Êrodowisku
akademickim.
– Zapewnianie jakoÊci a PB. Wi´kszoÊç krajów ma wprowadzonà akredytacj´, która jednak spe∏nia rol´ bardziej narz´dzia
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kontroli administracyjnej ni˝ podnoszenia jakoÊci studiów. Pewne nadzieje na zmian´ wià˝e si´ w nich z wprowadzeniem KRK.
– Wi´ksza dost´pnoÊç studiów a PB. Niestety, brak nawet
konceptualizacji tego problemu, a zatem mamy ma∏e rozpoznanie, czy by∏ jakiÊ wp∏yw. Tylko 16 krajów wprowadzi∏o aktywnà polityk´ LLL oraz uznawanie dokonaƒ spoza edukacji formalnej; wi´cej ni˝ po∏owa ma przewag´ nauczania dyplomowego ponad innymi formami.
Konkluzja: mamy ogromnà ró˝norodnoÊç danych dotyczàcych doÊwiadczeƒ studentów pod rzàdami PB, ale daleko nam
do ÊwiadomoÊci, jakie one sà. Nale˝y podjàç badania na du˝à
skal´, bo na razie zieje tu ogromna dziura. Nie wiadomo, jakie sà
skutki Procesu dla osób uczàcych si´, a o ogólnych skutkach te˝
niewiele wiadomo. W trakcie dyskusji zadano pytanie o to, jakie
referentka ma w∏asne wra˝enia dotyczàce wp∏ywu PB na wiedz´
i umiej´tnoÊci studentów? W odpowiedzi Johanna Witte stwierdzi∏a, ˝e na razie nie potrafi odpowiedzieç, czy w ogóle jest jakiÊ
wp∏yw podatny na badanie. Wprawdzie studenci deklarujà, ˝e
jest, ale studiujà „pod rzàdami” PB i nie majà porównaƒ. Has∏a
takie jak „student centered learning” postrzegajà jako pozytywne wyznaczniki, ale zarazem uczestniczyç aktywnie w tym procesie nie chcà. Mo˝liwoÊç koƒczenia dwu dyscyplin oceniajà jako korzystnà, wydaje si´ im oczywista, ale nigdy nie doÊwiadczyli czegoÊ innego. Powszechna niech´ç do Procesu boloƒskiego (zw∏aszcza w Niemczech, Austrii, Hiszpanii) wynika z niewiedzy, albo ze z∏ego wdro˝enia/wykorzystania jego narz´dzi.
Intencjà g∏ównà PB w odniesieniu do studentów, by∏o danie im
mo˝liwoÊci swobody studiowania co do miejsca, czasu, dyscypliny bez marnowania energii, czasu, pieni´dzy. I z tym sà, niestety, k∏opoty – nawet przy umowach podpisanych mi´dzy instytucjami studenci uskar˝ajà si´ na monopolizowanie prawa do
uznawania wiedzy przez ich uczelnie macierzyste.
JeÊli zaÊ idzie o Êrodowisko akademickie, to zdaniem badaczy
wdra˝anie PB jest w nim sterowane przez plotki i urywkowe
wiadomoÊci o tym, co robià inni. Ma∏o kto stara si´ go zrozumieç
i sensownie wykorzystaç, zw∏aszcza w krajach o dobrze zorganizowanym szkolnictwie wy˝szym o wielkich tradycjach. JeÊli to
uda∏oby si´ pokazaç w badaniach, to jest to wielkie oskar˝enie
administracji i Êrodowiska akademickiego Europy o zaniechanie
wspó∏dzia∏ania. Podawano pozytywne przyk∏ady Europy Ârodkowej i Wschodniej, gdzie PB pos∏u˝y∏ jako instrument zmian
w szkolnictwie wy˝szym.
Najwa˝niejszymi, w naszej opinii, wydarzeniami merytorycznymi Forum by∏y prezentacje plenarne Jane Knight (Kanada)
pt. Internacjonalizacja: jej rozwój i nieoczekiwane konsekwencje oraz Fransa van Vught (Holandia) pt. Sporzàdzanie mapy
szkolnictwa wy˝szego Europy: wyzwania i narz´dzia. Ich tezy
postaramy si´ przedstawiç w nast´pnym wydaniu Gazety SGH –
zas∏ugujà na prezentacj´ dok∏adniejszà.
33-cie Forum b´dzie po raz pierwszy organizowane w Polsce.
Odb´dzie si´ w dniach 28–31 sierpnia 2011 roku (a wi´c w okresie Prezydencji Polski w UE). Gospodarzem b´dzie Szko∏a
G∏ówna Handlowa w Warszawie. Temat Forum brzmi: Bridging
cultures, promoting diversity. High education in search of an
equilibrium. Do Komitetu Programowego Forum, oprócz przedstawicieli EAIR, weszli pracownicy SGH: prof. Janina Jóêwiak,
prof. Tomasz Szapiro, prof. Ewa Chmielecka, dr Jakub Brdulak,
a tak˝e dr Jan Sadlak – by∏y przewodniczàcy UNESCO CEPES
(Europejskie Centrum ds. Szkolnictwa Wy˝szego). G∏ówne
Êcie˝ki tematyczne przysz∏orocznego Forum, to (j´zykiem Forum jest j´zyk angielski, stàd nazwy Êcie˝ek podajemy w tym j´zyku):
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● Navigating (in) diversity. Policies, governance, institutional
strategies.
● Higher education in the global knowledge economy.
● The Pros and Cons of Internationalisation: Brain Drain or
Brain Gain.
● Seeding and harvesting. Students in mass higher education.
● Quality management or management for quality?
● Linking academic and corporate cultures.
● Changing the lifelong learning landscape.
● Measuring performance and outcomes.

Mamy nadziej´, ˝e Forum pomo˝e polskim uczelniom, przedstawicielom w∏adz i innym interesariuszom uczelni w lepszym
zrozumieniu ich miejsca w globalnej przestrzeni edukacyjnej.
Pracowników i s∏uchaczy naszej Uczelni goràco zapraszamy do
udzia∏u w 33 Forum. O terminach rejestracji oraz zg∏oszeƒ referatów b´dziemy informowaç na ∏amach Gazety SGH. Informacj´ o EAIR i jego dzia∏aniach mo˝na znaleêç na stronie
www.eair.nl
Jakub Brdulak, ekspert boloƒski
Ewa Chmielecka, przewodniczàca Zespo∏u ekspertów boloƒskich
●

Jesieƒ funduszy europejskich
– czyli kiedy, co i jak?
Du˝a liczba konkursów, wysokie bud˝ety na finansowanie
poszczególnych dzia∏aƒ, a tak˝e znaczna liczba projektów,
które realizujemy w SGH to efekt zwi´kszonych Êrodków europejskich w latach 2009–2010. Beneficjenci i instytucje
zwiàzane z wdra˝aniem funduszy unijnych powoli przestawiajà si´ z etapu projektowania i pisania wniosków na realizacj´ i rozliczanie swoich pomys∏ów.
Przed nami pozostaje jeszcze jednak jesienny bój o pieniàdze z Unii Europejskiej. W paêdzierniku Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego – Instytucja Wdra˝ajàca dla IV priorytetu Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki – planuje og∏osiç dwa konkursy w ramach Dzia∏ania 4.2 PO KL „Rozwój
kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost ÊwiadomoÊci roli
nauki w rozwoju gospodarczym”. Dofinansowanie uzyskaç
mogà projekty, których celem b´dzie:
– podniesienie umiej´tnoÊci pracowników systemu B+R
w zakresie zarzàdzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych,
– podniesienie ÊwiadomoÊci pracowników systemu B+R
w zakresie wagi i zasad badaƒ naukowych i prac rozwojowych
dla gospodarki.
¸àczny bud˝et na obydwa konkursy wynosi 60 mln PLN.
Warto zaznaczyç, ˝e w 2009 r. SGH uzyska∏a dofinansowanie
na wniosek pod tytu∏em „Studia Podyplomowe Menad˝er Innowacji”, który z∏o˝ono do Dzia∏ania 4.2 PO KL.
Wyzwaniem zarówno dla potencjalnych projektodawców, jak
i MNiSzW b´dà po raz pierwszy og∏aszane konkursy na projekty innowacyjne1 i ponadnarodowe2 w ramach priorytetu IV.
W przypadku projektów innowacyjnych tematem konkursu
b´dà „Rozwiàzania w zakresie komercjalizacji badaƒ naukowych” oraz „Prowadzenie monitoringu losów absolwentów w celu podniesienia jakoÊci kszta∏cenia i lepszego
dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki
opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”.
Projekty ponadnarodowe w ramach Poddzia∏ania 4.1.1 PO
KL „Wzmocnienie potencja∏u dydaktycznego uczelni” b´dà
musia∏y wpisaç si´ w program rozwoju uczelni, który obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: otwieranie oraz dostosowywanie
kierunków studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, organizowanie sta˝y i szkoleƒ w wiodàcych zagranicznych i krajowych oÊrodkach akademickich dla kadry
dydaktycznej oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej o programy
skierowane do osób spoza spo∏ecznoÊci akademickiej3.
¸àczny bud˝et na projekty ponadnarodowe (50 mln PLN)
i innowacyjne (50 mln PLN) to 100 mln PLN.
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Od 27 wrzeÊnia do 25 paêdziernika – w ramach tzw. komponentu regionalnego – trwaç b´dzie konkurs w ramach Poddzia∏ania 8.2.1 PO KL „Wsparcie dla wspó∏pracy sfery nauki i przedsi´biorstw”. Typy projektów, które mogà otrzymaç dofinansowanie, dotyczyç b´dà:
– promocji idei przedsi´biorczoÊci akademickiej,
– szkoleƒ i doradztwa dla pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzajàcych rozpoczàç w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà typu
spin off lub spin out,
– stypendiów naukowych (wraz ze wsparciem towarzyszàcym) dla doktorantów,
– sta˝y i szkoleƒ praktycznych dla pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsi´biorstwach i pracowników przedsi´biorstw w jednostkach naukowych,
– tymczasowego zatrudnienia w MSP wysoko wykwalifikowanego personelu.
Ponadto, odpowiedzialna za przeprowadzenie powy˝szego
konkursu, Mazowiecka Jednostka Wdra˝ania Programów Unijnych planuje uruchomiç nabór w ramach Poddzia∏ania 7.2.2 PO
KL „Wsparcie ekonomii spo∏ecznej” 28 wrzeÊnia br. Przedmiotem dofinansowania b´dà m.in. projekty wspierajàce utworzenie
i/lub funkcjonowanie instytucji otoczenia sektora ekonomii spo∏ecznej, wsparcie dla osób fizycznych zamierzajàcych rozpoczàç
prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w formie spó∏dzielni socjalnej, a tak˝e dzia∏ania prowadzàce do poszukiwania i testowania d∏ugookresowych êróde∏ finansowania instytucji otocznia
sektora ekonomii spo∏ecznej oraz spó∏dzielni socjalnych.
W zwiàzku z zakoƒczeniem konkursów oraz w du˝ym stopniu wyczerpaniem Êrodków w najbardziej interesujàcych dla
szkó∏ wy˝szych dzia∏aniach w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka nie przewiduje si´ ju˝ w 2010 roku mo˝liwoÊci pozyskania funduszy w tym obszarze.
Zapraszamy do wspó∏pracy osoby zainteresowane przygotowaniem i realizacjà projektów.
Biuro ds. Funduszy Europejskich
„Projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiàzywania problemów mieszczàcych si´
w obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego”. – za
stronà internetowà Krajowej Instytucji Wspomagajàcej PO KL
2
„Projekt, który zak∏ada wspólnà realizacj´ dzia∏aƒ przez partnerów
ponadnarodowych, w tym np. wypracowanie wspólnych rozwiàzaƒ.
W projektach wspó∏pracy ponadnarodowej zadaniem projektodawców jest wykazanie rzeczywistej wartoÊci dodanej wynikajàcej ze
wspó∏pracy ponadnarodowej”. – za stronà internetowà Krajowej Instytucji Wspomagajàcej PO KL
3
Wi´cej informacji na stronie Biura ds. Funduszy Europejskich
http://www.sgh.waw.pl/fundusze_europejskie/
1
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Studia w SGH to szansa
na zdobycie dwóch dyplomów:
SGH i partnera zagranicznego!
We wspó∏czesnym systemie kszta∏cenia w Europie wa˝nà
rol´ spe∏niajà oferowane dla najlepszych studentów programy nauczania realizowane we wspó∏pracy z jednym (lub kilkoma) partnerem (najcz´Êciej zagranicznym), pozwalajàce
na uzyskanie w jednym toku studiów dwóch (roz∏àcznych)
dyplomów uczelni partnerskich. Znane sà te˝ na europejskim rynku edukacyjnym wspólne oferty kilku partnerów,
których realizacja prowadzi do uzyskania kilku dyplomów.
Programy takie – bardzo poszukiwane przez ambitnych studentów – podnoszà konkurencyjnoÊç uniwersytetów i szkó∏
wy˝szych je oferujàcych, a sà one dzisiaj obecne w ofercie
wszystkich dobrych oÊrodków kszta∏cenia akademickiego.
Przyk∏adowo Uniwersytet w Trydencie we W∏oszech oferuje 27 takich programów, a nasi partnerzy z sieci CEMS majà ich z regu∏y po kilkanaÊcie.
W SGH realizacja pierwszego programu koƒczàcego si´
dwoma dyplomami magisterskimi rozpocz´∏a si´ w roku
akademickim 2004/2005. Wówczas studenci pi´cioletnich
studiów magisterskich rozpocz´li studia w ramach I edycji
Magisterskiego Programu Podwójnego Dyplomu (MPPD)
realizowanego we wspó∏pracy z renomowanym francuskim
partnerem, jakim jest Uniwersytet Nauk Politycznych w Pary˝u, znany powszechnie jako Sciences Po-Paris (prawdziwa kuênia francuskich elit politycznych). Na ten MPPD
partnerzy przeprowadzili w swoich uczelniach nabór
w trzech kolejnych latach, co by∏o podstawà uruchomienia 3
edycji MPPD SGH/Sciences Po. Skomplikowana konstrukcja tego programu (najpierw trzy semestry w filii Sciences
Po w Dijon, potem trzy semestry w SGH, nast´pnie dwa semestry w Sciences Po w Pary˝u i dwa koƒcowe znowu
w SGH), wymagajàca du˝ej mobilnoÊci studentów, a przede
wszystkim zmiana systemu studiów na dwustopniowe najpierw w SGH, a potem w Sciences Po, spowodowa∏a, ˝e od
2007/2008 nie by∏o naboru na ten program. W sumie
w trzech edycjach tego MPPD uczestniczy (bàdê uczestniczy∏o, bo I edycja ju˝ ukoƒczy∏a studia) ze strony SGH
i Sciences Po tylko 15 studentów. W ubieg∏ym roku akademickim 2008/2009 ukoƒczy∏o go czworo studentów, a w roku 2009/2010 kolejna czwórka studentów, która odebra∏a po

dwa dyplomy – francuski i polski – na uroczystoÊci rozdania dyplomów w SGH 25.09.2010 r. Piàtka studentów
MPPD z III edycji po IV roku w Pary˝u rozpocznie w∏aÊnie
ostatni rok studiów w SGH, a dwójka – po wakacjach IV rok
w Sciences Po w Pary˝u. Jako opiekun akademicki i koordynator tego MPPD mog´ stwierdziç, ˝e jest to elitarny program, pozwalajàcy na uzyskanie bardzo wysokich kwalifikacji, ale wymagajàcy du˝ego nak∏adu pracy i ogromnej
dyscypliny w studiowaniu ze strony studentów. Ocen´ programu z punktu widzenia studenta koƒczàcego ten MPPD
w br. akademickim prezentuje wypowiedê Pana A. Leichta
z II edycji MPPD SGH/Sciences Po (str. 14). Aktualnie partnerzy pracujà nad nowà formu∏à programu podwójnego dyplomu, bardziej adekwatnà do przeprowadzonych zmian
systemu kszta∏cenia i nowych programów nauczania w obu
uczelniach.
Warto wiedzieç, ˝e poczàwszy od roku 2010/2011 SGH
oferuje swoim studentom mo˝liwoÊç uzyskania dwóch dyplomów w ramach nowych Magisterskich Programów Podwójnego Dyplomu (MPPD) realizowanych z bardzo dobrymi partnerami zagranicznymi. Celem studiów w ramach
programów podwójnego dyplomu jest umo˝liwienie wyselekcjonowanej grupie, ambitnych i bardzo dobrych studentów realizacji tak opracowanego programu studiów (realizowanego cz´Êciowo w uczelni macierzystej, cz´Êciowo
w uczelni partnerskiej), w wyniku której studenci majà mo˝liwoÊç uzyskania – w jednym toku studiów – dwóch dyplomów ukoƒczenia studiów, obu partnerskich szkó∏ wy˝szych.
SGH aktualnie oferuje programy podwójnego dyplomu
g∏ównie dla studentów studiów magisterskich (MPPD), ale
w przygotowaniu jest te˝ oferta dla studentów studiów licencjackich (LPPD z Uniwersytetem w Mainz). Przygotowaniem tych programów zajmuje si´ pe∏nomocnik rektora
ds. programów podwójnych dyplomów funkcjonujàcy
w Centrum Rozwoju Programów Mi´dzynarodowych SGH
(CRPM).
W roku akademickim 2010/2011 uruchamiane sà w SGH
trzy nast´pujàce (nowe) Magisterskie Programy Podwójnych Dyplomów:

Wizyta dziekana i studentów z NOVA de Lisboa w SGH – spotkanie w Sali Senatu 1 czerwca 2010 r.

wrzesieƒ 2010
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Podwójny dyplom
oczami studenta
Jako student V roku (a w∏aÊciwie dzisiaj ju˝ absolwent) programu podwójnego dyplomu SGH – Sciences Po Paris jestem niezmiernie zadowolony z podj´tego przeze mnie wyboru i odbytych studiów dajàcych dyplom dwóch presti˝owych uczelni.
Program pozwala na zdobycie zarówno
wiedzy technicznej, jak i praktycznej
z szeroko poj´tych dziedzin nauk ekonomiczno-spo∏ecznych. Po∏àczenie dwóch
kompletnie odmiennych sposobów studiowania mo˝e sprawiaç poczàtkowo
problemy dla osób, które nie mia∏y
uprzednio stycznoÊci z francuskim systemem nauczania, ale w dalekiej perspektywie wp∏ywa to bez wàtpienia na rozwój
umiej´tnoÊci adaptacyjnych. Sciences Po
b´dàca jednà z najbardziej presti˝owych
uczelni we Francji, k∏adzie olbrzymi nacisk na prac´ samodzielnà i çwiczenia
praktyczne, praktyki oraz projekty studenckie wymagajàc jednoczeÊnie ÊciÊle
okreÊlonej formy oddawania prac, a tak˝e
bezwzgl´dnego przestrzegania terminów.
Mi´dzynarodowa renoma szkó∏ obj´tych programem podwójnego dyplomu
pozwala zbudowaç interesujàcy profil,
doceniany zarówno przez potencjalnego
pracodawc´ w Polsce, jak i za granicà.
OsobiÊcie najbardziej doceniam dynamiczny charakter programu, w ramach
którego nauczanie odbywa si´ poczàtkowo w Dijon, nast´pnie w Warszawie i Pary˝u oraz szeroki wybór przedmiotów
i specjalizacji pozwalajàcych na dobranie
przedmiotów zgodnie z indywidualnymi
zainteresowaniami.
Z uwagi na wspomnianà specyficznà
natur´ programu i ró˝ne zmiany, jakie zachodzi∏y w czasie jego trwania, niezmiernie wa˝nà rol´ w mojej pozytywnej ocenie studiów odegra∏a dost´pnoÊç opiekunów programu, którzy byli otwarci na
wszelkie sugestie dotyczàce jego poprawy (jak chocia˝by kwestia wyboru j´zyków w SGH) oraz gwarantowali pomoc
przy wystàpieniu problemów administracyjnych wynikajàcych z nie do koƒca
sprecyzowanego statusu studenta programu podwójnego dyplomu Sciences Po
Paris – SGH (np. przy zapisywaniu na
przedmioty).
Je˝eli chodzi o kwestie finansowe, istnieje wiele mo˝liwoÊci uzyskania stypendiów socjalnego czy naukowego pokrywajàcych faktyczne koszty ˝ycia we
Francji.
A. Leicht
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1. Z Wydzia∏em Zarzàdzania, Nauk Ekonomicznych i Spo∏ecznych
Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech – dla studentów kierunków Zarzàdzanie i International Business.
2. Z Wydzia∏em Ekonomii Uniwersytetu NOVA de Lisboa w Portugalii – dla studentów kierunku Zarzàdzanie.
3. Z Europejskim Uniwersytetem w Viadrinie (Frankfurt nad Odrà) –
dla studentów trzech kierunków: Zarzàdzanie, International Business oraz
Finanse i rachunkowoÊç.
Na podstawie zaakceptowanej przez Senat SGH 28.03.2010 r. umowy
o MPPD pomi´dzy SGH i Uniwersytetem w Kolonii przeprowadzona ju˝ zosta∏a 2 lipca br. rekrutacja 5 studentów na pierwszà edycj´
tego dwuletniego programu. Ze wzgl´du na realizacj´ I roku MPPD
w Kolonii, kandydaci musieli obroniç prace licencjackie w lipcu i w terminie ukoƒczyç studia licencjackie, aby móc od 1 paêdziernika 2010
rozpoczàç studia w Kolonii. Program adresowany jest do bardzo dobrych studentów SGH w∏adajàcych j´zykiem angielskim (poziom B2),
którego znajomoÊç od roku 2011/2012 b´dà musieli potwierdziç posiadaniem certyfikatu GMAT. Opiekunem tego MPPD w SGH jest dr Jakub Brdulak.
W mijajàcym roku akademickim Senat SGH zaakceptowa∏ tak˝e
(28.04.2010 r.) umow´ o MPPD pomi´dzy SGH i Universidade NOVA
de Lisboa w Portugalii. Na podstawie tej umowy przeprowadzony zostanie 29 wrzeÊnia br. nabór na pierwszà edycj´ tego dwuletniego
programu. Program adresowany jest do bardzo dobrych studentów studiów magisterskich SGH, którzy wybrali kierunek Zarzàdzanie i biegle
w∏adajà j´zykiem angielskim (poziom B2). W MPPD z NOVA de Lisboa
pierwszy rok studiów przewidziany jest w SGH, drugi zaÊ w NOVA de
Lisboa.
Warto dodaç, ˝e 1 czerwca by∏ z wizytà w SGH dziekan Wydzia∏u
Ekonomii Uniwersytetu NOVA de Lisboa prof. Daniel Tra˜a z grupà studentów. W trakcie tej wizyty nastàpi∏o uroczyste podpisanie umowy
o MPPD przez w∏adze SGH i Uniwersytetu NOVA de Lisboa. W zwiàzku z wizytà zorganizowano spotkanie informacyjne dla zainteresowanych kandydatów tym MPPD z prof. Danielem Tra˜a i studentami
NOVA. W trakcie tego ciekawego spotkania prof. Tra˜a zaprezentowa∏
programy magisterskie oferowane w NOVA de Lisboa (a w szczególnoÊci Master Management). W czasie dyskusji liczne grono studentów
SGH zainteresowanych tym MPPD, ˝ywo indagowa∏o zarówno dziekana
Wydzia∏u, jak i studentów NOVA de Lisboa o zasady i warunki studiowania w tej uczelni.
Wreszcie na podstawie zaakceptowanej przez Senat SGH 30.06.2010 r.
umowy o MPPD pomi´dzy SGH i Europa Universität Viadrina
Frankfurt (Oder) przeprowadzony zostanie 7 paêdziernika br. nabór
na pierwszà edycj´ tego dwuletniego programu. Program adresowany
jest do ambitnych studentów studiów magisterskich SGH, którzy wybrali
kierunek Zarzàdzanie lub Finanse i rachunkowoÊç, a tak˝e studentów studiów angloj´zycznych International Business. Odpowiednia cz´Êç programu MPPD w Europejskim Uniwersytecie Viadrina (EUV) realizowana
jest zawsze na kierunku International Business Administration. Kandydaci muszà legitymowaç si´ bardzo dobrà znajomoÊcià j´zyka angielskiego
(poziom B2). W tym roku akademickim oÊmiu studentów z EUV po
pierwszym roku studiów w uczelni macierzystej rozpocznie drugi rok
MPPD w SGH, zaÊ wyselekcjonowani w paêdzierniku do tego MPPD studenci SGH wyjadà na drugi rok w Viadrinie w roku 2011/2012.
Pe∏na prezentacja wszystkich MPPD z formularzami aplikacyjnymi
znajduje si´ na stronach CRPM (link dla studentów wyje˝d˝ajàcych w zak∏adce o Programach Podwójnych Dyplomów). Warto zapoznaç si´
z ofertà MPPD zaprezentowanà na stronie CRPM.
Serdecznie zapraszamy studentów SGH zainteresowanych zdobyciem dwóch dyplomów w jednym toku studiów do aplikowania i wzi´cia udzia∏u w tych Programach.
Izabela Bergel
Pe∏nomocnik rektora ds. programów podwójnych dyplomów
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Nowe projekty SGH
dofinansowane ze Êrodków
Unii Europejskiej
M∏odzi projektujà zarzàdzanie
W paêdzierniku 2010 r. SGH rozpocznie realizacj´ projektu M∏odzi projektujà zarzàdzanie wspó∏finansowanego ze
Êrodków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki, Priorytet IV „Szkolnictwo Wy˝sze”, Poddzia∏anie
4.1.1 „Wzmocnienie potencja∏u dydaktycznego uczelni”.
G∏ównym celem projektu jest uelastycznienie kszta∏cenia
na studiach I stopnia kierunku Zarzàdzanie z uwzgl´dnieniem
wspó∏czesnych wymagaƒ globalnego rynku pracy.
W ramach projektu przewidywane sà m.in. wielop∏aszczyznowe dzia∏ania w zakresie podnoszenie kompetencji kadry
akademickiej:
● Sta˝e w zagranicznych oÊrodkach akademickich na okres
do 5–6 miesi´cy, skierowane do grupy m∏odych doktorów
i doktorów habilitowanych SGH. Szczegó∏owe cele sta˝u, to:
uczestniczenie w roli obserwatora w wybranych zaj´ciach
(najbardziej odpowiadajàcych ich specjalizacji i przedmiotowi
wyk∏adanemu na studiach licencjackich); zapoznanie z najnowszym dorobkiem wiedzy specjalistycznej; zapoznanie
z narz´dziami i sposobem przekazywania wiedzy (stosowanie
kejsów, prowadzenie dyskusji, przygotowanie i prowadzenie
symulacji, organizacja zaj´ç przy za∏o˝eniu ich interaktywnoÊci i aktywnego udzia∏u studentów); zapoznanie si´ z obowiàzujàcà terminologià fachowà w j´zyku angielskim; wspólne
wypracowanie przedmiotów specjalnoÊciowych z kadrà zagranicznà (dyskusje, konsultacje); przygotowanie kursu
i skryptu do przedmiotu prowadzonego w ramach projektu.
● Warsztaty równoÊciowe dla kadry akademickiej. Celem
warsztatów jest przygotowanie kadry do uwzgl´dniania kwestii równoÊciowych podczas prowadzonych zaj´ç, w tym przy-

gotowanie materia∏ów dydaktycznych (kejsy, gry, symulacje,
opisy) i metod prowadzenia zaj´ç.
● Udzia∏ w krajowych i zagranicznych konferencjach bezpoÊrednio zwiàzanych z tematykà prowadzonych zaj´ç. Celem
wyjazdów jest rozwój kadry akademickiej w zakresie najnowszej wiedzy z przedmiotu i nowoczesnych metod dydaktycznych.
● Specjalistyczne kursy j´zykowe dla lektorów.
Modernizacji zostanie poddany program studiów I stopnia
na kierunku Zarzàdzanie celem dostosowania go do potrzeb
wspó∏czesnej gospodarki przez opracowanie programu i materia∏ów dydaktycznych oraz utworzenie nowej specjalnoÊci Zarzàdzanie projektami. Zadanie obejmuje: napisanie sylabusów
i skryptów, opracowanie i wprowadzenie systemu egzaminów
w wersji komputerowej. W ramach projektu planowana jest
realizacja dwóch edycji studiów w j´zyku angielskim dla 75
studentów ka˝da.
Projekt obejmuje szereg kompleksowych rozwiàzaƒ, które
majà si´ przyczyniç do poprawy jakoÊci kszta∏cenia studentów
i lepszego przygotowania absolwentów do zmieniajàcego si´
rynku pracy oraz potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.
Ponadto, w ramach projektu zostanie zmodernizowana infrastruktura Gmachu G∏ównego (budynek G), z uwzgl´dnieniem potrzeb osób niepe∏nosprawnych – monta˝ windy
spe∏niajàcej wymogi poruszania si´ osób z dysfunkcjà ruchu.
Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Krzysztof Marecki, Katedra Finansów Przedsi´biorstwa, Kolegium Zarzàdzania i Finansów, SGH.
Lidia Tomaszewska, BFE

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego

Zarzàdzanie transferem technologii informatycznych
do przedsi´biorstw – projektowanie i integracja systemów
informatycznych, e-biznes, systemy wspomagajàce
zarzàdzanie wiedzà
Projekt zajà∏ najwy˝szà lokat´ na liÊcie rankingowej w konkursie og∏oszonym przez PARP.
Celem ogólnym projektu jest wykszta∏cenie i przygotowanie kadr – specjalistów dysponujàcych interdyscyplinarnà
wiedzà z zakresu technologii informatycznych (e-biznes, systemy informatyczne wspomagajàce zarzàdzanie wiedzà) oraz
umiej´tnoÊciami z zakresu zarzàdzania tej kategorii przedsi´wzi´ciem poprzez realizacj´ autorskich programów studiów
podyplomowych:

wrzesieƒ 2010

● Zarzàdzanie projektami informatycznymi w Êrodowisku
e-biznesowym.
● Zarzàdzanie wiedzà z wykorzystaniem wspó∏czesnych
technologii i systemów informatycznych.
Program studiów podyplomowych Zarzàdzanie projektami informatycznymi w Êrodowisku e-biznesowym jest
ukierunkowany na prezentacj´ nowych metod, technik
i narz´dzi dotyczàcych projektowania i wdra˝ania zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRP/ERP,
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tzn. systemów wspomagajàcych bie˝àce, operacyjne zarzàdzanie przedsi´biorstwem, z uwzgl´dnieniem wykorzystania technologii internetowych. Nabycie praktycznych
umiej´tnoÊci potwierdzone zostanie 5 rodzajami certyfikatów renomowanych firm z bran˝y IT – SAP oraz Microsoft.
Program studiów podyplomowych Zarzàdzanie wiedzà
z wykorzystaniem wspó∏czesnych technologii i systemów
informatycznych obejmuje projektowanie systemów wspomagajàcych zarzàdzanie na poziomie strategicznym z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy danych, narz´dzi pozyskiwania wiedzy z danych oraz systemów wspomagania
decyzji. Program zaj´ç laboratoryjnych zosta∏ opracowany
we wspó∏pracy z krajowym przedstawicielstwem Microsoftu. S∏uchacze i s∏uchaczki uzyskajà certyfikaty ukoƒczenia
pi´ciu szkoleƒ produktowych z zakresu projektowania baz
i hurtowni danych, aplikacji analitycznych klasy OLAP, Data Mining.

Program studiów obejmuje 240 godzin dydaktycznych,
w tym 120 godzin laboratoriów komputerowych i 60 godzin
çwiczeƒ projektowych.
Projekt jest kierowany do pracowników mikro, ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw. Grup´ docelowà projektu stanowi
560 osób (w tym min. 336 kobiet), które zamierzajà zdobyç
kwalifikacje do pracy na stanowiskach: mened˝erów dzia∏u
IT, kierowników projektu, analityków biznesowych, cz∏onków
zespo∏ów wdro˝eniowych, specjalistów w zakresie projektowania oprogramowania, baz i hurtowni danych oraz aplikacji
analitycznych, z czego 20% b´dà stanowiç osoby w wieku 45+
i 10% osoby niepe∏nosprawne.
Przewidywany termin realizacji projektu: styczeƒ 2011 roku – listopad 2013 roku. W ramach projektu zrealizowanych
zostanie po 7 edycji studiów.
Kierownikiem projektu jest dr Andrzej Kamiƒski, Katedra
Informatyki Gospodarczej, Kolegium Analiz Ekonomicznych,
SGH.
BFE

Projekt wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
●

Zimowe TOP-10
Ocena zaj´ç dydaktycznych przez studentów w semestrze zimowym 2009/2010 prowadzona by∏a metodà ankiety audytoryjnej. Ca∏oÊç badaƒ koordynowa∏ OÊrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH we wspó∏pracy z Centrum Informatycznym.
Poni˝ej przedstawiam ogólne dane dotyczàce badania oraz listy rankingowe najwy˝ej ocenionych wyk∏adowców i zaj´ç,
tzw. TOP-10. Listy te opracowano oddzielnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz lektoratów i uszeregowano wed∏ug kolejnoÊci alfabetycznej nazwisk osób prowadzàcych zaj´cia. W klasyfikacji uwzgl´dniono zaj´cia ocenione przez co najmniej 15 studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz 10 studentów (lektoraty). Ocena ka˝dych zaj´ç sk∏ada si´ z tych
samych 14 elementów ocenianych w skali od 1 do 5.
Tabela 1. Charakterystyka badania: Ocena zaj´ç dydaktycznych przez studentów w semestrze zimowym 2009/2010
Semestr zimowym 2009/2010
Wyszczególnienie

Studia stacjonarne I st.
Studia stacjonarne II st.
Studia stacjonarne jednolite ogó∏em:
w tym:
poziom II
poziom III
poziom IV
poziom V
Studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne I st.
Studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne II st.
Studia popo∏udniowe I st.
Studia popo∏udniowe II st.
J´zyki obce:
Studia stacjonarne jednolite
Studia stacjonarne I st.
Studia stacjonarne II st.
Studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne I st.
Studia niestacjonarne II st. sobotnio-niedzielne
Studia niestacjonarne I st. popo∏udniowe
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Liczba ocenionych
przedmiotów

Liczba ocenionych
wyk∏adowców

Liczba
ankiet

Ârednia
ocena

163
161
53

239
188
53

8722
4950
655

4,33
4,32
4,47

1
6
22
24
28
84
29
7

1
6
22
24
43
103
40
7

5
66
273
311
1138
3504
703
143

4,48
4,54
4,42
4,50
4,55
4,36
4,49
4,16

1
60
13
6
10
7

1
45
13
6
10
7

11
725
125
59
57
95

3,93
4,59
4,52
4,65
4,45
4,56
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Najwy˝ej ocenione przez studentów zaj´cia wyk∏adowe w SGH
w semestrze zimowym 2009/2010
Poni˝sza klasyfikacja uwzgl´dnia zaj´cia ocenione przez co najmniej 15 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych i 10 studentów na lektoratach. To kryterium sprawia, ˝e mimo bardzo dobrych ocen, niektórzy wyk∏adowcy nie znaleêli
si´ na tej liÊcie.

TOP-10 stacjonarne studia – semestr zimowy 2009/2010
Tytu∏/st.

Wyk∏adowca

Przedmiot

Stacjonarne studia I stopnia – SLLS
Transformacja systemowa w Europie Ârodkowej i Wschodniej
Stosunki gospodarcze i polityczne Polski z Litwà, ¸otwà, Estonià i Finlandià
Trening przedsi´biorczoÊci
Marketing personalny
Trening ograniczania stresu
Trening przedsi´biorczoÊci
Historia PRL
Mi´dzynarodowe Stosunki Gospodarcze I
Mikroekonomia I
Budgetary Policy of the EU
Stacjonarne studia II stopnia – SMMD
Berent Tomasz
Corporate finance (CEMS)
Cygler Joanna
Mi´dzynarodowe strategie kooperacji przedsi´biorstw
Doligalski Tymoteusz
Nowe technologie w marketingu
Garbicz Marek
Ekonomia rozwoju
Górak-Sosnowska
Podstawowe wiadomoÊci o islamie
Grucza Bartosz
Zarzàdzanie cyklem projektu
Mielus Piotr
Rynek instrumentów pochodnych
Mrówka Rafa∏
Warsztaty mened˝ersko-przywódcze
Wachowiak Piotr
Negocjacje
Wójcik Jacek
Psychologia reklamy
Stacjonarne studia jednolite – poziom IV – SMJD
Bombol Ma∏gorzata
Post´powanie konsumentów na rynku
Felis Pawe∏
Podatkowe i niepodatkowe obcià˝enia przedsi´biorstw
Fierla Andrzej
Rynek kapita∏owy
Fierla Andrzej
Metody wyceny przedsi´biorstw
Iwanicz-Drozdowska Ma∏gorzata Zarzàdzanie ryzykiem bankowym
M´czarski Marek
Statystyka matematyczna
Wachowiak Piotr
Negocjacje
Wójcik Jacek
Strategie promocji
Stacjonarne studia jednolite – poziom V – SMJS
Jab∏onowska Lidia
Komunikacja interpersonalna
Jagie∏∏o Robert
Portfel kredytowy banku
Molenda Marcin
Geografia turystyki
Piwko Aneta
A Review of Classic American Movies
Podedworna-Tarnowska Dorota Arkusz kalkulacyjny excel w zarzàdzaniu finansami przedsi´biorstwa
Rogowski Waldemar
Zarzàdzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
Wachowiak Piotr
Negocjacje II – trening negocjacyjny

Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Prof.
Prof.
Prof.

Falkowski Krzysztof
Falkowski Krzysztof
Laszuk Marek
Molenda Marcin
Wojtczuk-Turek Agnieszka
Wojtczuk-Turek Agnieszka
Zawistowski Andrzej
ZawiÊliƒska Izabela
ZawiÊliƒska Izabela
˚ukrowska Katarzyna

Dr
Dr
Dr
Prof.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Prof.
Dr
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Mgr
Dr
Dr
Dr

TOP-10 niestacjonarne studia – semestr zimowy 2009/2010
Tytu∏/st.

Wyk∏adowca

Dr
Prof.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Niestacjonarne studia I stopnia (sobotnio-niedzielne) – NLLS
Cicirko Tomasz
Zarzàdzanie p∏ynnoÊcià finansowà przedsi´biorstwa
Grzywacz Jacek
Finanse przedsi´biorstwa
Kierczyƒska Urszula
Standardy sprawozdawcze w rachunkowoÊci
Kierczyƒska Urszula
RachunkowoÊç i sprawozdawczoÊç finansowa
Molenda Marcin
Geografia ekonomiczna
Popowicz Krzysztof
Podstawy prawa
Przybyciƒski Tomasz
Polityka gospodarcza I
Towalski Rafa∏
Socjologia

wrzesieƒ 2010

Przedmiot
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Prof.
Prof.
Prof.
Dr
Dr
Prof.
Prof.
Prof.
Dr
Dr
Dr
Prof.
dr
Prof.
Dr
Dr
Dr
Prof.
Dr
Dr
Dr
Dr
Prof.
Prof.
Prof.
Dr
Dr

ZawiÊliƒska Izabela
Mikroekonomia I
ZawiÊliƒska Izabela
Mi´dzynarodowe stosunki gospodarcze I
Niestacjonarne studia II stopnia (sobotnio-niedzielne) – NMMS
Bombol Ma∏gorzata
Post´powanie nabywców na rynku
Grucza Bartosz
Zarzàdzanie cyklem projektu
Grucza Bartosz
Kierowanie zespo∏em projektowym
Klimek Jan
Zarzàdzanie procesami
Klimek Jan
Przedsi´biorczoÊç
Klimek Jan
Etyka w biznesie
Szl´zak-Matusewicz Joanna
Zarzàdzanie podatkami
Wachowiak Piotr
Kierowanie zespo∏em projektowym
Wachowiak Piotr
Negocjacje
˚ukrowska Katarzyna
Teoria stosunków mi´dzynarodowych
Niestacjonarne studia I stopnia (popo∏udniowe) – NLLP
Górak-Sosnowska Katarzyna
Socjologia
Kaja Jan
Polityka gospodarcza I
Liberadzki Kamil
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Masiukiewicz Piotr
BankowoÊç
Molenda Marcin
Geografia ekonomiczna
Pakulska Teresa
Geografia ekonomiczna
Przybyciƒski Tomasz
Polityka gospodarcza I
Rostkowski Tomasz
Podstawy zarzàdzania
Wojciechowska Renata
Makroekonomia II
Woêniak Barbara
Finanse publiczne
Niestacjonarne studia II stopnia (popo∏udniowe)
Bartkowiak Ryszard
Ekonomia rozwoju
Bartkowiak Ryszard
Historia myÊli ekonomicznej
Góra Marek
Ekonomia pracy
MyÊliwiec Grzegorz
Etyka w biznesie
Wachowiak Piotr
Przedsi´biorczoÊç

TOP-10 lektoraty – semestr zimowy 2009/2010
Tytu∏/st.
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr
Mgr

Wyk∏adowca
Stacjonarne studia I stopnia – SLLS
B´za Stanis∏aw – j. niemiecki
Dàbrowska-Janu Beata – j. angielski
Go∏´biowska-Paroƒ Renata – j. angielski
Huczko Maciej – j. angielski
Jagie∏∏o Barbara – j. angielski
Olszewska El˝bieta – j. niemiecki
Popielicka Ma∏gorzata – j. angielski
Przedmojska-Gliƒska Anna – j. angielski
Stacjonarne studia II stopnia – SMMD
Brzeziƒska Krystyna – j. angielski
Go∏´biowska-Paroƒ – j. angielski
Lisiecka Jadwiga – j. angielski
Miko∏ajewska Agnieszka – j. angielski
Miller Dorota – j. angielski
Prokopiuk Anna – j. angielski
Âwi´cki Kajetan – j. angielski
Niestacjonarne studia – popo∏udniowe
Brzeziƒska Krystyna – j. angielski
Go∏´biowska-Paroƒ – j. angielski
Olczyk Halina – j. angielski
Polpielicak Ma∏gorzata – j. angielski
Wróblewska Joanna – j. angielski
Niestacjonarne studia – sobotnio-niedzielne
Brzeziƒska Krystyna – j. angielski
Jagie∏∏o Barbara – j. angielski
Majchrzak Barbara – j. angielski
Palczak Hanna – j. angielski
Tanajewska Justyna – j. angielski
Anna Karmaƒska
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CRPM informuje
Nowe konkursy na mi´dzynarodowe projekty badawcze
w 7 Programie Ramowym UE
30 lipca 2009 r. Komisja Europejska og∏osi∏a konkursy
w wi´kszoÊci priorytetów tematycznych 7PR. Zosta∏y otwarte
konkursy we wszystkich priorytetach programu Cooperation
(Wspó∏praca), w programie Ideas (Pomys∏y) oraz w szeÊciu
z siedmiu priorytetów programu Capacities (Mo˝liwoÊci) (wyjàtek stanowi temat: „Spójny rozwój polityk badawczych”).
Do naszej Uczelni w szczególnoÊci adresowane sà konkursy:
1. W programie szczegó∏owym COOPERATION (projekty w tym programie realizowane sà w mi´dzynarodowych konsorcjach) – w obszarach:
● „Socio-economic Sciences and Humanities”
● „Transport”
● „Environment”
Wi´cej informacji: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.
cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#Socio-economic
2. W programie szczegó∏owym IDEAS (projekty mogà
byç realizowane przez indywidualnych naukowców lub zespo∏y badawcze).
Europejska Rada Badaƒ (European Research Council –
ERC) og∏osi∏a konkursy na projekty Programu „Pomys∏y”
(IDEAS) dla poczàtkujàcych (Starting Grants) i doÊwiadczonych naukowców (Advanced Grants). ¸àczny bud˝et wyniesie
1,32 mld euro, po 660 mln euro na Starting i Advanced Grants.
Maksymalna wysokoÊç pojedynczego grantu si´gnie a˝ do
2,5 mln euro w przypadku Advanced Grants i do 2 mln euro
w przypadku Starting Grants. Czas trwania projektu: do 5 lat.
Terminy sk∏adania wniosków (zawsze do godz. 17.00): Starting Grants: 24.11.2010; Advanced Grants: 6.04.2011.
Wi´cej informacji: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/
calls/ideas/l-ct-201101_en.pdf
Przewodnik dla wnioskodawców: http://cordis.europa.
eu/fp7/dc/index.cfm, link „Find a call”. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zorganizuje zaj´cia
warsztatowe dla osób przygotowujàcych wnioski. Terminy
zostanà podane we wrzeÊniu i grudniu 2010 r. na stronie
http://www.kpk.gov.pl/

3. W programie szczegó∏owym PEOPLE:
● Konkurs na projekty instytucjonalne, tworzàce partner-

stwa pomi´dzy Êrodowiskiem naukowym a biznesem: Marie
Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
Wi´cej informacji: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cf
m?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=314
● Konkurs na projekty instytucjonalne, tworzàce sieci
kszta∏cenia poczàtkowego naukowców (Marie Curie Initial
Training Networks 2011 (ITN)
Wi´cej informacji: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=313
4. W programie szczegó∏owym CAPACITIES:
Konkursy na projekty promujàce nauk´ wÊród spo∏eczeƒstwa („Science in Society”).
Wi´cej informacji: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?
fuseaction=UserSite.FP7CallsPage#Science in Society
Informujemy równie˝, ˝e European Academy of Business
in Society, której SGH jest partnerem, aktualnie poszukuje instytucji zainteresowanych udzia∏em w mi´dzynarodowym
konsorcjum badawczym w 7 PR UE.
Wi´cej informacji: http://www.surveymonkey.com/s/ V6J9
79D
Ponadto, uprzejmie informujemy, ˝e w przypadku, gdy SGH
ma pe∏niç rol´ koordynatora konsorcjum badawczego w 7
Programie Ramowym UE, bàdê partnera w takim konsorcjum,
istnieje mo˝liwoÊç uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za
przygotowanie wniosku projektowego (aplikacji), p∏atnego ze
Êrodków Uczelni, niezale˝nie od tego czy grant zostanie przyznany przez Komisj´ Europejskà.
Oprócz tego, dodatkowe Êrodki przeznaczone na koszty
zwiàzane z aplikowaniem w 7 Programie Ramowym UE w roli koordynatora ww. konsorcjum mo˝na uzyskaç ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, w ramach programu „Granty na granty”, w którym nabór wniosków ma charakter ciàg∏y. Wi´cej informacji: http://tinyurl.com/2u6cxj3
Artur Mika

●

Z ostatniej chwili
14 wrzeÊnia 2010 r. Rada Ministrów przyj´∏a projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wy˝szym… Co si´ zmieni?
G∏ówne has∏a na stronie MNiSzW to: wolnoÊç programowa dla uczelni, likwidacja centralnych standardów kszta∏cenia, wi´cej
praw dla studentów, wy˝sza jakoÊç studiów, wi´ksze szanse absolwentów na rynku pracy oraz wi´cej pieni´dzy z bud˝etu paƒstwa dla najwybitniejszych studentów, naukowców i instytucji naukowych. (wi´cej w nast´pnym numerze i pod adresem
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/swoboda-dla-uczelni-szanse-dla-studentow/
Rzàd, zgodnie z wczeÊniejszymi deklaracjami, prowadzi przyspieszone prace legislacyjne nad podwy˝szeniem ulgi dla studentów na przejazdy Êrodkami publicznego transportu kolejowego. Byç mo˝e wejdà one w ˝ycie od 1 stycznia 2011 r.
Newsletter MNiSzW
●

O EWOLUCJI STOSUNKÓW PRACY W POLSCE
Tematem niniejszego opracowania sà stosunki pracy w swoistym segmencie sektora handlu, jaki
tworzà sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Sieci te pojawi∏y si´ w Polsce u progu lat
90. XX w., znaczàco rozwin´∏y w po∏owie tamtej dekady, a ich ekspansja trwa nadal. Stosunki pracy
w handlu wielkopowierzchniowym analizowane sà w kontekÊcie transformacji spo∏eczno-gospodarczej
oraz strukturalnych przeobra˝eƒ gospodarki narodowej, w której dokonywa∏a si´ zmiana ról
poszczególnych sektorów ekonomicznych (tj. przemys∏owego, rolniczego i us∏ugowego) i towarzyszàce
temu g∏´bokie zmiany struktury spo∏ecznej. Przede wszystkim jednak podstawowym uk∏adem
odniesienia dla analiz zawartych w tej ksià˝ce sà zmiany stosunków pracy w Polsce, jakie rozpocz´∏y
si´ bezpoÊrednio po prze∏omie ustrojowym w 1989 r.

Z ˚YCIA SZKO¸Y

VI Polsko-Niemieckie
Forum Gospodarcze
Ju˝ od szeÊciu lat ka˝dego roku w miesiàcu kwietniu i maju studenci Szko∏y G∏ównej Handlowej i Wydzia∏u Ekonomicznego Uniwersytetu w Kolonii organizujà Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze. Jest to zatem przedsi´wzi´cie,
które ma swojà tradycj´ i spotyka si´ z coraz wi´kszym zainteresowaniem. Ze strony SGH organizatorem jest Studenckie
Ko∏o Naukowe Wspó∏pracy Europejskiej, którego opiekunem
naukowym od samego poczàtku jest prof. dr hab. Witold Ma∏achowski.
Studenckie Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze stawia
sobie ambitne cele rozwijania i umacniania polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, szerokiej analizy merytorycznej ich aspektów politycznych, instytucjonalnych i spo∏ecznych. Forum sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: w kwietniu oko∏o 30
studentów SGH leci na pi´ç dni do Niemiec; najpierw do Kolonii, a póêniej do Frankfurtu nad Menem. Forum tradycyjnie
rozpoczyna si´ w Przedstawicielstwie Ambasady Polskiej
w Kolonii, nast´pnie kontynuowane jest na Uniwersytecie
w Kolonii i ostatnia faza ma miejsce na jednej z najwi´kszych
gie∏d europejskich we Frankfurcie nad Menem. Tematy prezentowane sà przez przedstawicieli nauki, gospodarki i polityki i uwzgl´dniajà aktualne problemy wspó∏pracy gospodarczej
mi´dzy Polskà a Niemcami.
Druga cz´Êç Forum odbywa si´ w Warszawie w maju i trwa
równie˝ pi´ç dni. Wówczas przylatuje oko∏o 30 studentów niemieckich. Uczestnicy Forum sà witani przez rektora SGH
i dziekana Kolegium Gospodarki Âwiatowej. Obrady odbywajà
si´ w SGH, a nast´pnie na Gie∏dzie Papierów WartoÊciowych.
W dniach od 5 do 9 maja 2010 r. uczestnicy VI Forum wys∏uchali referatów prof. dr. hab. Witolda Ma∏achowskiego,

prof. dr. hab. Józefa Olszyƒskiego, dr. Andreasa Bieliga, mgr.
Filipa Kamiƒskiego dr. Paw∏a Lesiaka oraz Roberta Kwiatkowskiego z Gie∏dy Papierów WartoÊciowych i Macieja Brzozowskiego z firmy Hafen Hamburg. Tematy VI Forum koncentrowa∏y si´ wokó∏ bilansu dwudziestu lat procesów transformacji w Polsce i Niemczech, konsekwencji Êwiatowego
kryzysu ekonomicznego, rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i pog∏´biania procesu integracji europejskiej. Tradycyjnie uczestnicy Forum zostali zaproszeni do
Ambasady Niemiec w Warszawie przez kierownika Wydzia∏u
Ekonomicznego, Michaela Häuslera. Dla niemieckich uczestników Forum zorganizowano zwiedzanie nowo otwartego
Muzeum Fryderyka Chopina oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Zarzàd SKN Wspó∏pracy Europejskiej pod przewodnictwem Anny CieÊliƒskiej wykona∏ ogromnà prac´ merytorycznà i organizacyjnà, która spotka∏a si´ z bardzo pozytywnà ocenà uczestników VI Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego. Wyrazy podzi´kowania nale˝y skierowaç do sponsorów, do których od poczàtku nale˝y Ambasada Niemiec
w Polsce i Polska Ambasada w Niemczech, Gie∏da Papierów
WartoÊciowych w Warszawie i Frankfurcie nad Menem, Fundacja Wspó∏pracy Polsko-Niemieckiej, Hafen Hamburg, Dom
Maklerski PKO BP i wiele innych.
Zakoƒczenie kolejnego Forum oznacza rozpocz´cie prac do
organizacji kolejnego, tym razem ju˝ VII, które odb´dzie si´
w 2011 r.
Zapraszamy do wspó∏pracy.
Anna CieÊliƒska
Witold Ma∏achowski
●

Studenci SGH wyró˝nieni
w konkursie Challenge: Future
Bled to niewielkie s∏oweƒskie miasteczko po∏o˝one u podnó˝a Alp, liczàce sobie nieco ponad 10 tysi´cy mieszkaƒców.
Charakterystycznymi punktami jego krajobrazu sà jedenastowieczny zamek oraz malownicze jezioro z wyspà, na której
znajduje si´ koÊció∏. W po∏owie maja na niemal tydzieƒ do tego bajkowego miejsca zjecha∏o ponad stu przedstawicieli trzydziestu krajów Êwiata, poczynajàc od Australii przez Indie
i Pakistan, a na Kanadzie i USA koƒczàc. W mieszczàcej si´
tam IEDC-Bled School of Management odby∏y si´ fina∏y
pierwszej edycji mi´dzynarodowego konkursu dla studentów:
Challenge: Future, poprzedzone trzydniowym obozem integracyjnym dla grupy najlepszych uczestników. WÊród zaproszonych goÊci znaleêli si´ tak˝e studenci SGH,
Challenge: Future to trzyetapowy konkurs, promujàcy innowacyjnoÊç, kreatywnoÊç, wra˝liwoÊç na problemy zarówno
ekologiczne, jak i etyczne oraz nastawienie na rozwiàzania dajàce efekty typu win-win. Nagroda (niestety, tylko pierwsza)
wynios∏a 20 tysi´cy euro.
Podczas pierwszego etapu, który trwa∏ od listopada 2009 do
stycznia 2010, dru˝yny liczàce do czterech uczestników (dru-
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˝yny tworzy∏y si´ same) mia∏y za zadanie przedstawiç w stu
s∏owach oryginalnà propozycj´ rozwiàzania dla nowych wyzwaƒ w zakresie obszarów takich jak: telekomunikacja, media,
transport, m∏odzi ludzie w spo∏eczeƒstwie, zdrowie i przedsi´biorczoÊç. Pomys∏y dru˝yn oceniane by∏y przez s´dziów oraz
g∏osujàcà publicznoÊç (g∏ównie studentów, wszystko w drodze
internetowej). W drugim etapie, trwajàcym od lutego do marca, dru˝yny mia∏y przygotowaç projekt na jeden z trzech dost´pnych tematów, tak zwanych „wyzwaƒ”: biznes i edukacja
a rozwój zrównowa˝ony, elektroniczna platforma rozwoju karier lub prze∏omowy pomys∏, który rozwinà∏ propozycj´
z pierwszego etapu. W sk∏ad projektu wchodzi∏ biznesplan
o obj´toÊci do 25 tysi´cy znaków, streszczenie na 2,5 tysiàca
znaków oraz trzyminutowy film lub prezentacja. Do fina∏u
przesz∏o dziewi´ç dru˝yn, po trzy z ka˝dego wyzwania. W ciàgu trzech dni sp´dzonych w Bledzie finaliÊci dopracowywali
swoje projekty, korzystajàc z laboratoriów komputerowych
udost´pnionych przez IEDC oraz porad ekspertów. Oprócz finalistów do Bledu zaproszono tak˝e reprezentantów dru˝yn,
które zaj´∏y w pó∏fina∏ach miejsca od 4-tego do 6-tego, wÊród
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których znalaz∏y si´ dwie dru˝yny studentów SGH w sk∏adzie:
Jan Machowski, Mateusz ¸ukasik, Dariusz Kociecki oraz zespó∏: Maciej Dzik i Mariusz Komia˝yk. W finale w Bled
uczestniczyli: ni˝ej podpisany oraz Jan Machowski.
Na miejscu, zaproszonym goÊciom zaoferowano bardzo intensywny program, na który sk∏ada∏y si´ wyk∏ady, dyskusje
oraz wycieczki. Na uwag´ zas∏uguje bardzo szeroki zakres tematyczny wyk∏adów. Dotyczy∏y one dziedzin takich, jak marketing, zarzàdzenie, sztuka prezentacji, a tak˝e problemy klimatyczne, wirtualna woda i w´giel czy ezoteryka. Du˝e wra˝enie zrobi∏a prezentacja sportowca poruszajàcego si´ na wózku inwalidzkim, który opowiada∏ o stawianiu czo∏a wyzwaniom. Punktem programu, który na pewno zapadnie na trwa∏e
w pami´ç ka˝demu uczestnikowi by∏ pe∏en pasji wyk∏ad oraz
koncert smyczkowy w wykonaniu znanego s∏oweƒskiego muzyka, dra Mihy Pogaãnika, który na podstawie analizy sonaty
nr. 1 w tonacji G-moll Jana Sebastiana Bacha wyjaÊni∏, jakà
rol´ odgrywajà kryzysy i konflikty w zarzàdzaniu i jakà lekcj´
mogà z nich wynieÊç przywódcy.
Odpoczynkiem od powa˝nych zagadnieƒ by∏y wycieczki do
miejscowych atrakcji turystycznych. Pierwszego dnia obozu
integracyjnego zorganizowano wycieczk´ do parku linowego,
w którym ka˝dy mia∏ mo˝liwoÊç wykazaç si´ odwagà i sprawdziç swojà kondycj´ pokonujàc zawieszone 10 metrów nad ziemià przeszkody: drabinki sznurowe, siatki i oczywiÊcie zjazdy
na linach. W pozosta∏e dni uczestnicy zwiedzali will´ przywódcy Jugos∏awii Josipa Tito oraz zamek, w którym odby∏ si´
pokaz taƒców dworskich oraz walk rycerskich. Ponadto zwie-

dzajàcy mieli okazj´ zobaczyç replik´ prasy drukarskiej Gutenberga i odbiç na niej pamiàtkowy certyfikat oraz w∏asnor´cznie zabutelkowaç wino z zamkowej piwnicy. Udzia∏ we
wszystkich atrakcjach, zakwaterowanie, posi∏ki, a tak˝e podró˝
zosta∏y op∏acone przez organizatorów konkursu.
18 maja odby∏a si´ uroczysta gala, podczas której og∏oszono zwyci´skà dru˝yn´. Przyznanie nagrody swojà obecnoÊcià
uÊwietnili prezydent S∏owenii dr Danilo Turk, by∏y sekretarz
generalny OECD Donald J. Johnson oraz pisarz futurysta Joel
A. Barker. G∏ównà nagrod´ zdoby∏a dru˝yna z Malezji, która
opracowa∏a projekt usprawnienia metra pozwalajàcy na
znaczne skrócenie czasu podró˝y. Ponadto wy∏oniono jeszcze
dwie dru˝yny, które ∏àcznie z laureatami otrzyma∏y stypendium w IEDC-Bled School of Management.
Udzia∏ w konkursie Challenge: Future to wyjàtkowe doÊwiadczenie i okazja do poznania interesujàcych ludzi z ca∏ego Êwiata. Pozwala nawiàzaç kontakty ze studentami, profesorami, ludêmi biznesu, mediów i polityki. Jest to szansa, by nauczyç si´ od nich czegoÊ nowego, a tak˝e dobrze si´ bawiç.
Druga edycja konkursu rozpocznie si´ jesienià.
Konkurs zosta∏ zorganizowany przez laboratorium badawcze Third Millenium Knowlegde, Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju Zarzàdzania CEEMAN oraz IEDC-Bled School of Management, jednà z wiodàcych szkó∏ biznesowych w Europie Ârodkowej i Wschodniej. WÊród sponsorów konkursu
znalaz∏y si´ mi´dzy innymi firmy takie jak Studio Moderna, Coca-Cola, BMW oraz Microsoft.
Maciej Dzik

●

Witkacy w Bibliotece SGH
Stanis∏aw Ignacy Witkiewicz, znany powszechnie jako Witkacy, wcià˝ fascynuje. Jego ksià˝ki sà stale wznawiane, a dzie∏
sztuki wytrwale poszukujà antykwariusze i kolekcjonerzy. Ich
dost´pnoÊç z ka˝dym rokiem jest coraz mniejsza. Wiele z nich
uleg∏o bezpowrotnemu zagini´ciu, inne zaÊ ju˝ dawno trafi∏y do
zbiorów prywatnych i publicznych. TwórczoÊcià jednego z najbardziej oryginalnych, a zarazem ekscentrycznych przedstawicieli okresu m∏odej Polski i dwudziestolecia mi´dzywojennego
zajmujà si´ historycy literatury i sztuki. Organizowane sà sympozja i konferencje poÊwi´cone ró˝nym aspektom artystycznego ˝ycia Witkacego. Kilka oÊrodków muzealnych w kraju specjalizuje si´ w pozyskiwaniu dzie∏ artysty dokonujàc równie˝
fachowych ekspertyz na rzecz zainteresowanych osób prywatnych i instytucji, które posiadajà jego prace, lub przypuszczajà,
˝e mo˝e byç ich autorem. Rol´ wiodàcego centrum badaƒ nad
Witkacym odgrywa Muzeum Pomorza Ârodkowego w S∏upsku,
które od lat szeÊçdziesiàtych, a wi´c od chwili, gdy stopniowo
zacz´∏a pojawiaç si´ moda na Witkacego, gromadzi jego prace.
Postaç Stanis∏awa Ignacego Witkiewicza jest znana w wielu
krajach Europy. Witkacy, zarówno ze wzgl´du na twórczoÊç,
jak i osobliwy sposób ˝ycia, jest sztandarowà postacià awangardy artystycznej w kraju i za granicà. W latach siedemdziesiàtych
powieÊci Nienasycenie czy Po˝egnanie Jesieni by∏y na rynku
ksi´garskim trudno osiàgalnymi bestsellerami. Dopiero prze∏om polityczny jaki nastàpi∏ w roku 1989 spowodowa∏, ˝e twórczoÊç Witkiewicza sta∏a si´ rzeczywiÊcie szeroko dost´pna. Reporterska monografia Witkiewicza autorstwa znanej pisarki, Joanny Siedleckiej, Mahatma Witkac, doczeka∏a si´ ju˝ czterech
wydaƒ. We wst´pie autorka napisa∏a, i˝ jej ksià˝ka to przede
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wszystkim: „Relacje ocalajàce pami´ç o nim, dope∏niajàce portret cz∏owieka tragicznego – wra˝liwego, cierpiàcego, samotnego. Lekcewa˝onego przez wspó∏czesnych, b∏azeƒstwem zag∏uszajàcego swój dramat, którego przekleƒstwem by∏o w∏aÊnie to,
˝e urodzi∏ si´ w Europie Ârodkowej, utknà∏ w Zakopanem. Jego
groteskowy teatr wyprzedzi∏ […] Ionesco i Geneta. Poczucie
samotnoÊci, beznadziejnoÊci istnienia – egzystencjalizm Sartr’a
i Heideggera. Ostrze˝enia i wizje – Huxleya i Orwella. Relacje
ukazujàce go przede wszystkim jako dalekowzrocznego, przenikliwego proroka i wizjonera, który s∏ysza∏ ju˝ wtedy kroki
nadchodzàcego Chama, przewidzia∏ los epoki – wojn´, totalitaryzmy, kryzys europejskiej kultury, unifikacj´ i ‘pykniczenie’
ludzkoÊci, zanik ‘uczuç metafizycznych’. […] obdarzony by∏
przecie˝ fenomenalnà psychologicznà intuicjà, o czym Êwiadczà najlepiej jego portrety”.
Zrozumienie i odczucie postaci Witkacego nie jest ∏atwe. Zajmowa∏ si´ ró˝nymi gatunkami literackimi i formami plastycznymi. By∏ autorem wielu dramatów i sztuk scenicznych, powieÊci i pism filozoficznych. W dwudziestoleciu mi´dzywojennym
znana by∏a jego firma portretowa za∏o˝ona w Zakopanem.
W tym miejscu wypada podkreÊliç, ˝e Witkacy pracowa∏ systematycznie, wytrwale, ka˝dego dnia udoskonalajàc swój warsztat artystyczny. Przypuszcza si´, ˝e w okresie mi´dzywojennym
stworzy∏ oko∏o 5000 pastelowych portretów. One to w∏aÊnie zapewni∏y mu nieÊmiertelnoÊç jako artyÊcie. DziÊ nie trzeba byç
nawet specjalnym znawcà jego twórczoÊci, aby rozpoznaç, ˝e
obwoluty ksià˝ek i albumów, jak równie˝ liczne reprodukcje to
dzie∏a Witkiewicza. Charakterystyczny sposób rysowania i niesamowita g∏´bia oczu portretowanych osób nadajà im szczegól-
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ny wyraz. Los 2000 tych portretów jest mniej wi´cej znany.
(Szacuje si´, ˝e mog∏o ich powstaç nawet 5000). Wiemy jakie
muzea lub prywatni kolekcjonerzy sà ich posiadaczami. O cz´Êci z nich mo˝emy równie˝ z ca∏à pewnoÊcià powiedzieç, ˝e
bezpowrotnie zgin´∏y w zawierusze drugiej wojny Êwiatowej
(np. w czasie powstania warszawskiego, gdy nie tylko pojedyncze domy, ale ca∏e kwarta∏y kamienic pada∏y ofiarà prowadzonych dzia∏aƒ wojennych, których nadejÊcie genialny twórca intuicyjnie przeczuwa∏).
W ˝yciu i twórczoÊci Witkacego uderza sta∏y niepokój o los
cz∏owieka rzuconego we wspó∏czesnym Êwiecie w wir nami´tnoÊci, a tak˝e ró˝nych wydarzeƒ i okolicznoÊci zupe∏nie od niego niezale˝nych. Tragizm osobistych losów artysty na pewno
wywiera∏ olbrzymi wp∏yw na charakter jego prac. W roku 1913
ginie Êmiercià samobójczà narzeczona artysty, Jadwiga Janczewska. Witkiewicz decyduje si´ wtedy na wyjazd z rodzinnego Zakopanego i wzi´cie udzia∏u w wyprawie badawczej do
Australii w charakterze fotografika i rysownika dokumentalisty.
Po wybuchu pierwszej wojny Êwiatowej, w drodze powrotnej
do Polski wiodàcej przez Rosj´, trafia do Petersburga. Wst´puje do elitarnego oddzia∏u armii carskiej – Lejb Gwardii – sk∏adajàcego si´ wy∏àcznie z przedstawicieli arystokratycznych rodzin. Bardzo niewiele wiadomo o prze˝yciach Witkacego w Rosji ogarni´tej rewolucjà. Z rewolucyjnego piek∏a uda∏o mu si´
jednak wydostaç. Do wolnej Polski powróci∏ ju˝ pod koniec
czerwca 1918 roku. Powróci∏ równie˝ do rodzinnego domu
w Zakopanem. Natychmiast rzuci∏ si´ w wir niezwykle intensywnego ˝ycia artystycznego, z którego s∏yn´∏o miasto cz´sto
odwiedzane przez przedstawicieli bohemy. Matka Witkacego,
surowa i przedwczeÊnie postarza∏a, utrzymywa∏a si´ z prowadzenia dwóch pensjonatów. Ojciec, znany pisarz i malarz, nie
˝y∏ ju˝ od kilku lat. W roku 1923 Witkiewicz ˝eni si´ z Jadwigà Unrug, pochodzàcà po mieczu ze znanej rodziny arystokratycznej. Matka Jadwigi jest córkà znanego malarza Juliusza
Kossaka. Ma∏˝eƒstwo doÊç szybko rozpada si´, choç nigdy nie
zosta∏o zakoƒczone formalnym rozwodem. Jadwiga, po krótkim
okresie za˝y∏oÊci, nie jest w stanie zaakceptowaç cz´stych
zdrad, utrzymuje jednak bliskie kontakty z Witkiewiczem mniej
wi´cej do 1930 roku; w koƒcu staje si´ tylko przyjacielem artysty i pisarza, powiernikiem odgrywajàcym bardzo wa˝nà rol´,
czego Êwiadectwem jest oko∏o 1000 listów wys∏anych przez
Witkacego do ˝ony w latach 1923–1939.
˚ycie artysty oscylowa∏o wokó∏ ciàg∏ej walki o realizacj´ zamierzeƒ artystycznych, wystawiania dramatów na scenach ró˝nych teatrów, wydawania utworów literackich, zabiegania
o przychylnoÊç recenzentów i krytyków, zdobywania Êrodków
na codziennà egzystencj´, wykonywania portretów. Wcià˝ zastanawia∏ si´ z czego prze˝yje swoje d∏ugie ˝ycie. Nie móg∏
zbytnio liczyç na finanse rodzinne, gdy˝ pensjonaty prowadzone przez matk´ w Zakopanem stale bankrutowa∏y, a jedyne
oparcie stanowi∏a pomoc finansowa ze strony ˝ony, dobrze zarabiajàcej jako t∏umacz w G∏ównym Urz´dzie Statystycznym,
która pomimo rozpadu ma∏˝eƒstwa udziela∏a mu wsparcia. Witkacy pracowa∏ intensywnie. W ciàgu jednego dnia potrafi∏ sportretowaç cztery osoby. Do legendy przesz∏y s∏ynne „orgie”,
ograniczajàce si´ do spo˝ywania du˝ych iloÊci alkoholu i za˝ywania narkotyków, ale wype∏nione twórczoÊcià malarskà.
W czasie jednej nocy powstawa∏o kilka pastelowych portretów
tchnàcych nieraz atmosferà niesamowitoÊci, wynaturzonych
kszta∏tów, jaskrawych kolorów. Otoczony t∏umem wielbicielek,
artysta wcià˝ poszukiwa∏ nowych form artystycznego wyrazu.
Specjalizowa∏ si´ nie tylko w rysunku portretowym, ale tak˝e
w fotografii. Jego sztuka by∏a wynikiem estetycznych doznaƒ
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wyra˝ajàcych si´ zachwytem nad urodà kobiet i pi´knem górskich krajobrazów, ale tak˝e g∏´bszych studiów filozoficznych
i politycznych.
Artysta by∏ wielkim pesymistà. Uwa˝a∏, ˝e cywilizacja europejska ginie. Przestajà obowiàzywaç w niej normy moralne,
a jej miejsce zajmuje prymitywizm i kompletny brak zrozumienia dla artystycznej ekspresji. Co pewien czas nawiedza∏a go
myÊl o samobójstwie. Pod koniec lat trzydziestych zaczà∏ chorowaç, wyraênie postarza∏ si´, rozty∏, zaczà∏ traciç z´by.
W tragicznym wrzeÊniu 1939 roku Witkiewicz wraz z ówczesnà towarzyszkà ˝ycia, Czes∏awà Korzeniowskà-Okniƒskà,
wyruszyli tak jak wielu Polaków uciekajàcych przed armià niemieckà, na wschód. WieÊç o przekroczeniu granicy przez armi´
radzieckà wywo∏a∏a g∏´bokà depresj´. 18 wrzeÊnia Witkacy
wraz z Czes∏awà przebywajàcy we wsi Wielkie Oziery na Polesiu (obecnie Ukraina) postanowili zakoƒczyç ˝ycie. Artysta
podcià∏ sobie ˝y∏y. Czes∏awa za˝y∏a du˝à dawk´ Weronalu. Samobójcza Êmierç Witkiewicza wywo∏a∏a u Czes∏awy odruch
obrony w∏asnego ˝ycia. Wo∏ajàc o ratunek zdo∏a∏a zwróciç
uwag´ przygodnych osób, które udzieli∏y jej niezb´dnej pomocy. W latach wojny Czes∏awa Okniƒska trafi∏a do obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Póêniej, ju˝ po wojnie, przez wiele
lat pracowa∏a jako redaktorka w dziale propagandy Stowarzyszenia PAX, po to by umrzeç w samotnoÊci i opuszczeniu
w jednym z PRL-owskich blokowisk, którego szczerze nienawidzi∏a.
Od opisanych wydarzeƒ min´∏o ju˝ sporo dziesiàtków lat.
Witkacy wcià˝ fascynuje i inspiruje do podejmowania nowych
badaƒ nad jego twórczoÊcià. Powsta∏ nawet kierunek badaƒ
zwany witkacologià. W przedziwny sposób jego osoba wià˝e
si´ ze Szko∏à G∏ównà Handlowà w Warszawie i jej Bibliotekà.
W listopadzie 2008 roku zosta∏a otwarta wystawa naszego autorstwa zatytu∏owana: „Exlibrisy w zbiorach Biblioteki SGH
w Warszawie”. Zamierzajàc przygotowaç kolejnà wystaw´ z tego cyklu, postanowiliÊmy w sposób sukcesywny przeprowadziç
kwerend´ w zbiorze oko∏o 100 tysi´cy rzadziej wykorzystywanych przez naszych czytelników ksià˝ek, znajdujàcych si´
w piwnicach i na parterze budynku Biblioteki. 12 maja 2009 roku natrafiliÊmy na szczególny exlibris przedstawiajàcy g∏ow´
m´˝czyzny palàcego fajk´, zawierajàcy ∏aciƒskà sentencj´ Nec
Herkules contra plures, którà mo˝na przet∏umaczyç Nawet
Herkules nic nie poradzi przeciw wielu, sygnowanà Witkacy.
Exlibris jest nietypowy, w∏aÊciwie jest to ma∏y obraz o wymiarach 16,3 cm x 12, 5 cm, wykonany w technice malarskiej
z u˝yciem kolorowych tuszów, a wi´c wyst´pujàcy jedynie
w jednym egzemplarzu, a nie jak typowe exlibrisy w postaci
wielo egzemplarzowej odbitki (np. drzeworytniczej). Mo˝na powiedzieç, ˝e jest to ma∏a forma malarska oparta na motywie
exlibrisu. Widoczne sà sp´kania werniksu, którym praca zosta∏a przed laty pociàgni´ta. Zosta∏ namalowany na odwrocie
ok∏adki s∏ownika frazeologicznego j´zyka angielskiego wydanego w Stanach Zjednoczonych oko∏o 1900 roku. Witkacy cz´sto u˝ywa∏ angielskiego, snobujàc si´ na cz∏owieka biegle w∏adajàcego tym j´zykiem. ZnajomoÊç angielskiego nale˝a∏a
w tych czasach do rzadkoÊci. Swoistà wymow´ posiada równie˝
fakt, i˝ ekslibris zosta∏ odnaleziony w budynku zaprojektowanym przez architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza, stryjecznego
brata Witkacego, co byç mo˝e wyjaÊnia, dlaczego angielski
s∏ownik z takim ekslibrisem znalaz∏ si´ w naszych zbiorach.
Warto równie˝ zauwa˝yç, ˝e wiele starszych pozycji przechowywanych w Bibliotece SGH, jest oznaczonych secesyjnym
ekslibrisem Jana Witkiewicza, ojca Jana Koszczyc-Witkiewicza, stryja Witkacego. Dok∏adniejsze wyjaÊnienie pochodzenia
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s∏ownika nie jest jednak mo˝liwe, gdy˝ nie zachowa∏y si´ inwentarze z lat dwudziestych, a wi´c z okresu, gdy najprawdopodobniej trafi∏ do Biblioteki.
W ocenie znanego eksperta Muzeum Narodowego w Warszawie, dr Anny ˚akiewicz, „Wedle wszelkiego prawdopodobieƒstwa jest to oryginalne dzie∏o Stanis∏awa Ignacego Witkiewicza. Wskazujà na to przede wszystkim analogie – mi´dzy 1917
a 1920 artysta wykona∏ kilka podobnych dzie∏ – sà to ekslibrisy
Leona Reynela, Feliksa Lewiƒskiego oraz Anny i Tadeusza Sinków. Wszystkie namalowa∏ tuszami barwnymi i majà one identycznà kompozycj´ oraz gam´ kolorystycznà. Charakterystyczne
jest te˝ u˝ywanie ∏aciƒskich sentencji oraz manierycznie wystylizowane pismo. […] Wa˝nym elementem konstrukcyjnym
omawianej kompozycji jest mocno zarysowany kontur wype∏-

niony plamami barwnymi – linearnoÊç jest charakterystyczna dla
niemal wszystkich kompozycji malarskich Witkacego wykonanych w okresie 1915–1925. […] Jaskrawa kolorystyka oraz pokrewieƒstwa stylistyczne z nieco póêniejszymi pracami sugeruje, ˝e ekslibris zosta∏ wykonany ju˝ po powrocie artysty z Rosji
do Polski, a wi´c prawdopodobnie w drugiej po∏owie 1918 roku.
[…] ekslibris Witkacego jest dzie∏em nietypowym, z pewnoÊcià unikatowym, choç nie ca∏kiem odosobnionym w jego
twórczoÊci. Z uwagi jednak na swà wyjàtkowoÊç jest nie tylko bibliofilskà ciekawostkà, ale stanowi te˝ cenny przyczynek do naszej wiedzy o artyÊcie [podkr. A.˚.]”.
c.d.n.
Pawe∏ Tanewski
Hanna D∏ugo∏´cka

●

Antyplagiatowe zmiany i plany
Nowa procedura
Ostatnia sesja by∏a pierwszà, w czasie której w Szkole
G∏ównej Handlowej obowiàzywa∏a nowa procedura antyplagiatowa. Celem jej wprowadzenia by∏o usprawnienie przebiegu kontroli antyplagiatowej. Najwa˝niejsze problemy, jakie
zosta∏y rozwiàzane, to zlikwidowanie opóênieƒ przy wprowadzaniu prac do systemu i przekazanie promotorom, bez obowiàzujàcych poprzednio ograniczeƒ zwiàzanych z progami
wspó∏czynników podobieƒstwa, prawa do decyzji o losach
sprawdzonej pracy. Dzi´ki tym zmianom ochrona antyplagiatowa funkcjonuje sprawniej i budzi mniej kontrowersji. Raporty docierajà na czas i sà – bez wyjàtków – rozpatrywane
przed obronami. Fakt, ˝e w jej przeprowadzaniu biorà udzia∏
studenci wp∏ywa nie tylko na ostudzenie emocji towarzyszàcych obronie, ale te˝ uwra˝liwia ich na w∏aÊciwe korzystanie
ze êróde∏ i opracowaƒ. Jako Êwiadek i zaanga˝owany uczestnik prac nad dokumentem mam poczucie prawdziwej satysfakcji – byç mo˝e nie przebiega∏y one w rekordowym tempie,
ale z pewnoÊcià zakoƒczy∏y si´ sukcesem. Szczególne s∏owa
uznania nale˝à si´ pani rektor Annie Karmaƒskiej, bez której
wytrwa∏oÊci i determinacji nie uda∏oby si´ osiàgnàç celu. DoÊwiadczenia wyniesione z prac nad kszta∏tem procedury b´dziemy si´ starali wykorzystywaç w innych uczelniach.
Pojawienie si´ nowej procedury nie spowodowa∏o oczywiÊcie,
˝e znikn´∏y wszystkie krytyczne g∏osy zwiàzane z funkcjonowaniem systemu. Jak zwykle staramy si´ je uwzgl´dniaç planujàc
rozwój systemu i robiç wszystko, ˝eby system w jak najwi´kszym stopniu spe∏nia∏ oczekiwania u˝ytkowników. Ze wzgl´du
na ró˝norodnoÊç tego rodzaju g∏osów i kryjàcych si´ za nimi pomys∏ów na ulepszenia funkcjonalnoÊci systemu, równie cz´sto
chcia∏oby si´ dzi´kowaç za podsuni´cie interesujàcych rozwiàzaƒ, jak Êpieszyç z wyjaÊnieniami, dlaczego nie decydujemy si´
na wprowadzenie cz´Êci z nich z obawy, ˝e negatywne skutki
mogà przewa˝yç nad korzyÊciami. Poni˝ej postaram si´ przedstawiç najwa˝niejsze udoskonalenia systemu, które zamierzamy
wdro˝yç w najbli˝szym czasie oraz wyjaÊniç powody, dla których nie zdecydowaliÊmy si´ na wprowadzenie kolejnych.

Zmiany, których nie widaç
(albo nie rzucajà si´ w oczy)
Wiele udoskonaleƒ systemu Plagiat.pl dotyczy algorytmu wyszukiwania podobieƒstw i generowania raportów podobieƒstwa.
Jego udoskonalenia nie sà widoczne na pierwszy rzut oka.
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W ostatnim czasie wprowadziliÊmy obs∏ug´ plików w formacie
DOCX (dzi´ki temu jest mo˝liwe wprowadzanie do systemu plików w tym formacie) oraz poprawiliÊmy obs∏ug´ plików w formatach PDF i DOC (znacznie wi´kszy procent plików w tych formatach nie generuje b∏´dów przy wprowadzaniu do analizy; wyszukiwanie podobieƒstw w plikach w tych formatach umieszczonych w internecie jest znacznie skuteczniejsze). PoprawiliÊmy te˝
wykrywanie prób oszukania systemu poprzez zniekszta∏cenie
tekstu zg∏oszonego do analizy. Nie wdajàc si´ w szczegó∏y – naprawd´ nie op∏aca si´ wierzyç plotkom i próbowaç tego robiç.
Ryzyko wpadki jest du˝e i nie ma „sprawdzonych sposobów, które na pewno zadzia∏ajà”. Nasz zespó∏ programistów eliminuje
tak˝e takie sposoby, którymi nikt si´ jeszcze nie pos∏u˝y∏.

Baza Aktów Prawnych.
Nowe wspó∏czynniki podobieƒstwa
W nadchodzàcym roku akademickim zostanie udost´pniona
w ramach bazy porównawczej, stworzona we wspó∏pracy z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska i na bie˝àco aktualizowana, baza aktów prawnych. Dzi´ki temu rozwiàzaniu b´dzie mo˝liwe odró˝nianie wyst´pujàcych w pracach fragmentów ustaw
od zapo˝yczeƒ z internetu i innych prac, co u∏atwi promotorom
ocen´ raportów podobieƒstwa (dotàd, aby je odró˝niç, trzeba by∏o zag∏´biaç si´ w raport). B´dzie to dotyczy∏o zarówno treÊci
pracy w raporcie podobieƒstwa, jak i metryczki. Fragmenty z aktów prawnych b´dà zaznaczane inaczej, ni˝ podobieƒstwa z innych êróde∏ – poprzez wci´cie i kolorowe t∏o, a nie kolorowà
czcionk´. Obok dotychczasowych wspó∏czynników podobieƒstwa pojawià si´ nowe, dzi´ki którym b´dzie mo˝liwe uzyskanie
szybkiej orientacji w kwestii wykrytych przez system podobieƒstw. Na osobnych listach b´dà uwzgl´dniane zapo˝yczenia
z bazy prac uczelni macierzystej, z innych uczelni, z internetu (te
trzy listy wyst´powa∏y dotàd), jak i z bazy aktów prawnych. Pojawià si´ równie˝ dodatkowe wspó∏czynniki podobieƒstwa
umo˝liwiajàce stwierdzenie, jakie sà rozmiary podobieƒstw do
tekstów ka˝dego typu. Rozwiàzanie jest w∏aÊnie testowane,
wkrótce zostanie udost´pnione wybranym pracownikom Uczelni, a nast´pnie – wszystkim u˝ytkownikom systemu.

Wy∏àczanie cz´sto wyst´pujàcych
fraz
Kolejnà z ostatnio wprowadzonych zmian jest umo˝liwienie uczelniom zdefiniowania listy fraz, które nie b´dà uzna-
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wane przez system za podobieƒstwa podczas generowania raportu. Chodzi o zwroty powtarzajàce si´ w pracach stosunkowo cz´sto, a nie noszàce znamion plagiatu (np.: „praca magisterska napisana pod kierunkiem…”, „a co za tym idzie…”
etc.). Zdaniem cz´Êci u˝ytkowników systemu ich wyró˝nianie utrudnia lektur´ i interpretacj´ raportu. W najbli˝szym
czasie powstanie mechanizm wykorzystujàcy analiz´ frekwencyjnà, s∏u˝àcy do generowania listy tego rodzaju fraz,
którà uczelnie b´dà mog∏y weryfikowaç, wy∏àczajàc dane frazy lub tego nie robiàc. ZdecydowaliÊmy si´ na wprowadzenie
tej funkcjonalnoÊci mimo pewnych wàtpliwoÊci. Jej wprowadzenie spowoduje, ˝e raporty podobieƒstwa pochodzàce
z ró˝nych uczelni b´dà w pewnej mierze nieporównywalne
(b´dà si´ ró˝ni∏y listà pomijanych fraz). Poza tym wyst´powanie tego rodzaju fraz „w Êrodku” fragmentów zapo˝yczonych mo˝e spowodowaç, ˝e b´dà one w raporcie gorzej widoczne (bo b´dà podzielone na dwa lub wi´cej fragmentów).
UznaliÊmy jednak, ˝e w tym wypadku korzyÊci przewa˝ajà
nad potencjalnymi wadami.

pisu powodowa∏oby mo˝liwoÊç zaznaczenia oznaczenia jako
cytatu zbyt d∏ugiego fragmentu pracy, a ka˝de nadmiarowe
pojawienie si´ takich oznaczeƒ mog∏oby fa∏szywie redukowaç
rozmiary cytowanego tekstu. Rozwiàzanie to, dajàc z∏udne
wra˝enie wi´kszej przydatnoÊci systemu, sk∏ania∏oby do zak∏adania, ˝e system (prawie) potrafi zastàpiç osob´ oceniajàcà
i analizowania raportów wy∏àcznie powierzchownie.

Zmiana wyglàdu raportu
podobieƒstwa
W dalszej perspektywie (byç mo˝e przed kolejnà sesjà letnià) planujemy zmian´ wyglàdu raportu podobieƒstwa, a ÊciÊlej sposobu prezentacji treÊci pracy. Docelowo b´dzie ona
wyglàda∏a tak, jak w finalnej wersji pracy (innymi s∏owy w raporcie b´dzie zachowane formatowanie z∏o˝onego tekstu).
Prawdopodobnie raporty w tej formie b´dà dost´pne nie zamiast, a obok tych w obecnej formie i zostanà udost´pnione
tylko tym uczelniom, które b´dà sobie tego ˝yczy∏y.

ProÊba o opinie
Problem zaznaczania cytatów
Nie zdecydowaliÊmy si´ natomiast na wprowadzenie funkcjonalnoÊci zaznaczania cytatów. Jest to postulat u˝ytkowników pojawiajàcy si´ i powtarzajàcy od poczàtku funkcjonowania systemu, dlatego przyglàdamy mu si´ stale z wyjàtkowà
uwagà. Wcià˝ jednak nie jesteÊmy przekonani do jego wdro˝enia. Wykrywanie cytatów tylko z pozoru wydaje si´ proste.
JeÊli weêmiemy pod uwag´ przypadkowe lub intencjonalne
pomy∏ki, a zw∏aszcza prawdopodobne próby „oszukania” systemu, zaznaczanie cytatów mo˝e przynosiç wi´cej szkód, ni˝
po˝ytku. Ka˝de „zgubienie” cudzys∏owu lub oznaczenia przy-

Na koniec bardzo prosz´ o dzielenie si´ opiniami nt. funkcjonowania systemu wszystkie zainteresowane osoby. Z uwagà zapoznam si´ z ka˝dà z nich, bardzo ch´tnie b´d´ w tej
sprawie korespondowa∏ albo korzysta∏ z ∏amów Gazety SGH,
o ile redakcja uzna to za interesujàce i celowe.
Dr Sebastian Kawczyƒski (Plagiat.pl)

Od redakcji
Zapraszamy do wymiany opinii na temat dzia∏ania zarówno
programu antyplagiatowego, jak i funkcjonowania procedury
sk∏adania prac dyplomowych oraz wyznaczania terminów
obron (tytu∏ redakcji).
●

Tele i wideo
– czyli konferencje inaczej
15 lipca w budynku A w sali nr 221 zosta∏ zainstalowany
mobilny sprz´t do interaktywnej komunikacji multimedialnej
potocznie zwanej wideokonferencjà.
W sk∏ad systemu wideokonferencyjnego wchodzà:
– 40” telewizor LCD,
– pod∏àczenie do sieci internetowej,
– zestaw do wideokonferencji (terminal, kamera, mikrofon),
– komputer prezentacyjny.
Sala, w której zosta∏ zainstalowany sprz´t wyposa˝ona jest
tak˝e: w stó∏ prezentera, okràg∏y stó∏ z szeÊcioma krzes∏ami
dla uczestników konferencji, projektor multimedialny z ekranem oraz bia∏à tablic´ do pisania.
Wideokonferencyjny system umo˝liwia ∏àcznoÊç „punkt-punkt” z jednym wybranym miejscem na Êwiecie wyposa˝onym w system wideokonferencyjny, zarówno typu analogowego lub cyfrowego. Po∏àczenie odbywa si´ po wybraniu na pilocie odpowiedniego adresu IP. Komunikacja przy wykorzystaniu takiego zestawu jest bezp∏atna.
Obs∏uga systemu odbywa si´ za pomocà pilota zdalnego
sterowania, dzi´ki któremu mi´dzy innymi mo˝na:
– zobaczyç na ekranie telewizora i us∏yszeç uczestników
spotkania,
– regulowaç polem widzenia kamery – jest to kamera obrotowa zaopatrzona w automatycznà regulacj´ ostroÊci, posiada
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tak˝e zoom – mo˝na zatem wybraç widok konkretnej osoby,
dowolnego miejsca w pomieszczeniu, czy szczegó∏ (obraz
emitowany lub obraz widziany),
– przes∏aç i odbieraç prezentacje komputerowe,
– mieç jednoczesny podglàd na ekranie: obrazu, z którym
si´ ∏àczymy, podglàdu na siebie, prezentacji komputerowej, lub
wybór jednego z wymienionych obrazów na pe∏nym ekranie,
– regulowaç dowolnie si∏´ g∏osu.
Wideokonferencje dajà zupe∏nie nowe mo˝liwoÊci w procesie nauczania i komunikacji mi´dzyludzkiej, polegajàce na
zniesieniu bariery odleg∏oÊci. Praktycznie w jednej chwili mo˝emy znaleêç si´ w dowolnie wybranym miejscu na Êwiecie.
Przekazywaç informacje lub aktywnie uczestniczyç w zaj´ciach na innych uczelniach. Konsultowaç si´ czy wymieniaç
poglàdy zarówno na poziomie nauczycieli akademickich, jak
i – co bardzo wa˝ne – na poziomie studenckich kó∏ naukowych.
Opiek´ nad salà i systemem wideokonferencyjnym sprawuje Zespó∏ Technik Multimedialnych Centrum Informatycznego, mieszczàcy si´ w budynku A w pok. 207 (tel. 9452). Tam
te˝ mo˝na uzyskaç wszelkie szczegó∏owe informacje dotyczàce korzystania z tego systemu i rezerwacji sali.
Centrum Informatyczne SGH
(tytu∏ redakcji)
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Wirtualny dziekanat i nie tylko

U˝ytkownik czy system
– co czy kto zawodzi?
Od lat 90. unikatowy proces dydaktyczny w SGH (m.in. odmienne ni˝ w innych uczelniach zasady wyboru kierunku studiów, specjalnoÊci, zaj´ç, brak grup dziekaƒskich) wspomagany jest systemami informatycznymi, które zosta∏y zbudowane
w uczelnianym Centrum Informatycznym.
Specyfika procesu studiowania, zak∏adajàca m.in. jego ciàg∏à modyfikacj´, wymusza zmiany systemów informatycznych, dostosowywanie ich do nowych warunków. To g∏ównie
dlatego ówczesne w∏adze zdecydowa∏y, ˝e Uczelni potrzebny
jest zespó∏ informatyków.
ProgramiÊci Centrum Informatycznego od wielu lat analizujà procedury procesu dydaktycznego. Zbudowali systemy
wspomagajàce praktycznie wszystkie, poczàwszy od rekrutacji
kandydatów na studia, na rozliczeniu studenta, przygotowaniu
dokumentów do obrony i wydrukowaniu dyplomu i suplementu koƒczàc. (Warto w tym miejscu dodaç, ˝e nie by∏o i nie ma
na rynku producenta, który móg∏by zaproponowaç standardowe rozwiàzanie kompleksowej obs∏ugi procesu dydaktycznego
w SGH. Propozycje, które sk∏adajà firmy sprowadzajà si´ do
prezentacji produktu obs∏ugujàcego typowà wydzia∏owà uczelni´ z obietnicà dostosowania do naszych warunków).
Pierwszym systemem, z którym styka si´ kandydat na studia w SGH jest system rekrutacji. Jest to z jednej strony medium, za pomocà którego wprowadza on do uczelnianej bazy
dane o sobie, a z drugiej – otrzymuje informacje z dziekanatu
o kolejnych krokach procesu rekrutacji.
System Rekrutacja obs∏uguje wszystkie typy rekrutacji organizowane w SGH – 3 typy rekrutacji w Dziekanacie Studium Licencjackiego i 4 typy w Dziekanacie Studium Magisterskiego. W bie˝àcym roku akademickim w Dziekanacie
Studium Licencjackiego zosta∏a zorganizowana kolejna rekrutacja na studia stacjonarne w j´zyku angielskim.
Ka˝da organizowana w SGH rekrutacja ma odmienne atrybuty i wymaga dostosowania systemu przez programistów. Od
wdro˝enia w 2005 roku systemu nigdy ˝aden proces rekrutacji nie powtórzy∏ si´ (by∏o ich ju˝ 24). Ka˝da rekrutacja organizowana jest na innych zasadach.
Podobny charakter majà dwa kolejne systemy. Sà to aplikacje internetowe, s∏u˝àce wymianie mi´dzynarodowej studentów w ramach umów i programów mi´dzynarodowych.
W roku akademickim odbywa si´ kilka rekrutacji w ramach
ró˝nych programów (CEMS, Erazmus, PiM). W Centrum Informatycznym stosowany jest system rekrutacji studentów
SGH na wyjazdy do zagranicznych uczelni. Przed ka˝dym
procesem rekrutacji programiÊci CI muszà dostosowywaç system do nowych za∏o˝eƒ i bie˝àcych potrzeb Centrum Rozwoju Programów Mi´dzynarodowych.
CRPM – Recuritment jest to system wspomagajàcy rekrutacj´ studentów zagranicznych na studia w SGH. Studenci w ramach wymiany mi´dzynarodowej rekrutujà si´ za pomocà formularza ze strony internetowej. Student z „rekrutacji zagranicznej” otrzymuje konto internetowe w uczelnianej sieci
i dzi´ki temu obowiàzujà go zasady wyboru przedmiotów
w Wirtualnym Dziekanacie podobne jak studentów polskich.
Kolejny system to Wirtualny Informator, aplikacja internetowa pozwalajàca nauczycielowi akademickiemu na dokonanie wpisu (sylabusa), tj. podanie tytu∏u, charakteru i szczegó∏o-
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wego opisu proponowanych zaj´ç. Sylabus zawiera tak˝e cel
i program zaj´ç, wymagania do ich uruchomienia, opis efektów kszta∏cenia, wymagane pozycje literaturowe oraz tytu∏y
i sygnatury zaj´ç, które nale˝y zrealizowaç wczeÊniej.
Po zakoƒczeniu zbierania ofert nast´puje proces ich zatwierdzania. Senacka Komisja Programowa zobligowana jest
do wybrania merytorycznie przydatnych i najlepszych zaj´ç,
które spe∏niajà wszystkie wymogi formalne oraz sà zgodne
z regulaminem studiów w SGH.
Nast´pny etap to przypisywanie zatwierdzonym ofertom sygnatur w celu ∏atwiejszej ich identyfikacji. Zaj´cia o tej samej
nazwie prowadzone przez ró˝nych pracowników majà ró˝ne
„etykiety”. Dzi´ki tak przygotowanej ofercie student nie tylko
wybiera wyk∏ad, ale równie˝ prowadzàcego. Tak skonstruowanej oferty nie ma w ˝adnej z europejskich uczelni.
Do ka˝dych zaj´ç przypisana jest równie˝ wspomniana
wczeÊniej odpowiednia liczba punktów ECTS. Wed∏ug koncepcji systemu ECTS semestralny poziom wymogów punktowych w wy˝szych uczelniach powinien byç porównywalny.
Poniewa˝ Uczelnia oferuje jednoczeÊnie przedmioty w j´zyku
angielskim, proponowane w Informatorze zaj´cia mogà byç
realizowane przez studentów ze wszystkich krajów europejskich, które równie˝ uczestniczà w tym systemie. Równie˝
studenci SGH mogà transferowaç punkty uzyskane w innych
uczelniach krajowych i zagranicznych.
Baza Wirtualnego Informatora jest nie tylko podstawà wyboru zaj´ç. Jest równie˝ elektronicznà bazà danych o dzia∏alnoÊci dydaktycznej poszczególnych jednostek Uczelni. Dzi´ki
Informatorowi ∏atwo mo˝na analizowaç zaj´cia dydaktyczne
poszczególnych pracowników, katedr i kolegiów. Coroczne
uaktualnianie Informatora pozwala na eliminacj´ zaj´ç mniej
wartoÊciowych lub nieb´dàcych przedmiotem zainteresowania studentów i – w to miejsce – uruchamianie nowych, o bardziej atrakcyjnej tematyce.
Obecnie na skutek wprowadzenia w roku akademickim
2009/2010 Nowego Programu i Planu Studiów system Wirtualny Informator pracuje w oparciu o 2 ró˝ne podstawy programowe i plany studiów.
Dane zawarte w Wirtualnym Informatorze stanowià podstaw´ dzia∏ania systemu wyborów przedmiotów na kolejny semestr. Studenci SGH dwa razy w ciàgu roku akademickiego
wybierajà przedmioty, które chcà realizowaç w kolejnym semestrze. Semestralne obcià˝enie studenta zaj´ciami dydaktycznymi i zwiàzanà z nimi jego pracà w∏asnà wynosi 30 punktów
ECTS. W Centrum Informatycznym powsta∏a i jest stale unowoczeÊniana bardzo rozbudowana internetowa aplikacja wyboru przedmiotów, tak zwany Wirtualny Dziekanat. Proces
wyborów przedmiotów przez studentów odbywa si´ zwyczajowo w 3 etapach. Pierwszy etap polega na z∏o˝eniu przez studenta deklaracji uczestnictwa w wybranych zaj´ciach. Na z∏o˝enie deklaracji studenci majà oko∏o 2 tygodni. Po zamkni´ciu
etapu sk∏adania deklaracji dziekan akceptuje koszyk zaj´ç do
uruchomienia, tzn. zaj´ç spe∏niajàcych warunki formalne.
W drugim etapie studenci dokonujà akceptacji wczeÊniej wybranych zaj´ç lub wyboru innych, je˝eli te, na które zapisali si´,
nie zosta∏y uruchomione lub nie dostali si´ na nie z powodu
np. odleg∏ej pozycji na liÊcie rankingowej. Trzeci etap to osta-
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teczna korekta planu zaj´ç. Oprócz wyboru zaj´ç Wirtualny
Dziekanat realizuje wiele innych – u˝ytecznych dla studentów
funkcji, mi´dzy innymi: kontrol´ danych osobowych, przedmiotów realizowanych w toku studiów (sygnatura, ocena,
punkty), Êrednich semestralnych, stanu zaliczeƒ i wp∏at czesnego (dla studentów studiów niestacjonarnych).
Prowadzàcym zaj´cia dla studentów i pracownikom dziekanatu umo˝liwia przeglàdanie oferty Informatora SGH, Êledzenie wyborów przedmiotów przez studentów (np. liczebnoÊci
grup), wydruk listy studentów zapisujàcych si´ na poszczególne zaj´cia, kontrol´ historii wyborów studenckich i po zakoƒczonym semestrze stworzenie egzaminacyjnego protoko∏u
elektronicznego.
WejÊciem do Wirtualnego Dziekanatu sà bazy Wirtualnego
Informatora zawierajàce dane o nauczycielach akademickich,
studentach i oferowanych zaj´ciach, i wpisy studentów w procesie sk∏adania deklaracji. WyjÊciem systemu sà indywidualne
harmonogramy studiów dla ka˝dego studenta.
Harmonogramy studentów sà podstawà wpisów do systemu
dziekanatowego. Od lat w SGH funkcjonuje specjalnie przystosowany do charakteru Uczelni system Album Studenta
ALBS. System realizuje zadania zwiàzane z szeroko poj´tà
ewidencjà i kontrolà przebiegu studiów oraz prezentacjà, weryfikacjà i kontrolà deklaracji studenckich. Tworzone sà Êrednie rankingowe, statystyki, zestawienia i wydruki niezb´dne
dla prawid∏owego funkcjonowania dziekanatów. Wprowadzenie ju˝ w 1992 roku systemu informatycznego obs∏ugujàcego
indywidualny przebieg studiów, sta∏a jego rozbudowa i unowoczeÊnianie, spowodowa∏o wyeliminowanie papierowego
indeksu. Wyniki zaliczeƒ i egzaminów, kiedyÊ kolekcjonowane skrupulatnie w tradycyjnej formie, pozostajà w bazach
Uczelni w postaci indeksu elektronicznego. Specyfika powszechnych indywidualnych studiów w SGH spowodowa∏a,
˝e informatyczny system dziekanatowy jest równie˝ rozwiàzaniem unikatowym.
System Album Studenta jest g∏ównym narz´dziem pracy
dziekanatów. Jest to potocznie zwana kartoteka (elektroniczna
teczka) studenta. Baza ALBS zawiera prawie wszystkie informacje o studentach z ca∏ego okresu studiów. Poczàwszy od
danych personalnych, przez przebieg studiów w postaci wybranych przedmiotów i ocen z zaliczeƒ i egzaminów, a˝ po
rozliczenie dyplomu i zestawienie obcià˝eƒ z p∏atnoÊciami
studenta.
Funkcji, jakie realizuje nie sposób wymieniç. G∏ówne to:
● Edycja danych osobowych studenta
● Edycja przedmiotów realizowanych przez studenta (oceny)
● Decyzje semestralne
● Wznowienia studenta po skreÊleniu
● Rozliczenia semestralne studenta
● Op∏aty i nale˝noÊci studenta (system jest przygotowany
równie˝ do op∏at w euro)
● Zwroty i przeksi´gowania na koncie studenta
● Zmiany kierunków
● Rozliczenia studentów do dyplomu
● Tworzenie zbiorów do suplementów w j´zyku polskim
i angielskim
● Ró˝nego rodzaju zestawienia po wydanym dyplomie.
Od 4 lat programiÊci Centrum Informatycznego pracujà nad
sta∏à modyfikacja zakupionego systemu do harmonogramowania CELKAT. Dostosowanie go do warunków SGH wymaga∏o wprowadzenia wielu skomplikowanych zmian. Harmonogram w SGH jest tworzony w oparciu o deklaracje semestralne. Praktycznie sprowadza si´ do cosemestralnej zmiany
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bazy systemu. Standardowo w typowej uczelni wiele wpisów
rocznych mo˝na powielaç. W naszej Uczelni baza wybranych
przedmiotów, liczba studentów na konkretnych zaj´ciach
w korelacji z iloÊcià i pojemnoÊcià sal determinuje ostatecznà
postaç bazy systemu CELCAT i rozk∏ady zaj´ç studentów
w ka˝dym semestrze.
W Centrum Informatycznym przygotowany zosta∏ równie˝
system Sprawozdanie nauczyciela akademickiego. Ka˝dy nauczyciel i student studiów doktoranckich ma obowiàzek wype∏nienia elektronicznej ankiety, w której opisuje swojà dzia∏alnoÊç dydaktycznà, naukowo-badawczà i organizacyjnà.
Dzi´ki ankiecie zape∏niajà si´ uczelniane bazy danych o badaniach naukowych prowadzonych w SGH, o publikacjach pracowników naukowych i konferencjach, w których brali udzia∏.
Informacje z tych baz dajà obraz szczegó∏owej dzia∏alnoÊci
katedr, instytutów i kolegiów.
Na ukoƒczeniu jest system Elektronicznej Ksi´gi Dyplomów. Aktualnie trwajà testy wdro˝eniowe systemu w obydwu
dziekanatach.
Centrum Informatyczne rozpocz´∏o prace nad budowaniem
systemu Pensum i systemu Oceny JakoÊci Kszta∏cenia. W ramach konkursu MNiSzW Kreator InnowacyjnoÊci w CI prowadzony jest równie˝ projekt budowania elektronicznych baz
danych o pracownikach naukowych, publikacjach i badaniach
naukowych SGH. Zespó∏ programistów CI oprócz opisanych
tworzy systemy, które wspomagajà proces naukowy i zarzàdczy Uczelni.
Od lat funkcjonuje poglàd dotyczàcy negatywnej oceny
udost´pnianych przez CI systemów. Niestety, prawie zawsze
po przeanalizowaniu problemu okazuje si´, ˝e nie jest to wina
systemu tylko u˝ytkownika, który wprowadzi∏ b∏´dne dane
lub wr´cz nie wprowadzi∏ ich na czas.
Tworzone i modyfikowane w Centrum Informatycznym
systemy eksploatowane sà w wielu jednostkach naszej Uczelni. S∏u˝à ca∏ej spo∏ecznoÊci akademickiej i wykorzystywane
sà w zasadzie przez wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Ka˝dy wprowadza dane do baz systemowych.
Powszechnie wiadomo, ˝e najlepiej napisany i skonfigurowany system sam w sobie nie stanowi wartoÊci. WartoÊç
systemu stanowi proces jego wykorzystania. Oznacza to
w rzeczywistoÊci wprowadzenie poprawnych danych do
bazy i poprawnà interpretacj´ informacji przetworzonej
w systemie.
Opisane systemy powiàzane sà ze sobà w∏aÊnie danymi,
jakie wprowadzajà u˝ytkownicy.
Dane wprowadzone przez kandydatów w systemie rekrutacyjnym b´dà widoczne w systemie ALBS. Oznacza to, ˝e ka˝dy pope∏niony b∏àd znajdzie si´ w bazie systemu dziekanatowego i niestety win´ za êle wydrukowanà legitymacj´ poniesie tylko i wy∏àcznie ten, który poda∏ b∏´dne dane.
B∏´dne dane wprowadzone przez pracownika naukowego
w procesie zg∏aszania zaj´ç w Wirtualnym Informatorze b´dà
widoczne podczas wyboru przedmiotów w systemie Wirtualny Dziekanat, a te zostanà przeniesione automatycznie do systemu dziekanatowego ALBS.
Nie wybranie przez studentów przedmiotów w I kroku sk∏adania deklaracji spowoduje zatwierdzenie zbyt ma∏ej liczby grup
na zaj´cia przez dziekanów i niemo˝liwoÊç stworzenia poprawnego harmonogramu w systemie CELKAT, a w konsekwencji
problemy studentów z dopisaniem si´ do grup w II kroku.
To tylko przyk∏ady (które mo˝na by mno˝yç) konsekwencji
braku dba∏oÊci o poprawne korzystanie z systemów informatycznych.
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Nie dotrzymywanie terminów wprowadzania danych do baz
w rzeczywistoÊci te˝ jest swojego rodzaju b∏´dem – brakiem
danych w bazie.
Je˝eli wszyscy oczekujemy sprawnego dzia∏ania systemów informatycznych, które wspomagajà naszà prac´ i nauk´, musimy mieç ÊwiadomoÊç, ˝e za dane w systemach informatycznych odpowiada u˝ytkownik, a nie programista,
który stworzy∏ narz´dzie. To tak jak oskar˝alibyÊmy d∏ugopis, ˝e wpisa∏ b∏´dnà ocen´ do indeksu lub êle opisa∏ sylabus
przedmiotu.
Rozpoczyna si´ nowy rok akademicki, równoczeÊnie rozpoczyna si´ proces wype∏niania danymi baz dotyczàcych tego roku.

Uruchomiony zostanie proces wype∏niania Sprawozdaƒ, tworzenia Wirtualnego Informatora. B´dà kolejne procesy sk∏adania deklaracji przez studentów wszystkich trybów studiów. Pracownicy
dziekanatów b´dà porzàdkowali bazy systemu ALBS.
Apeluj´ do wszystkich, którzy u˝ywaç b´dà systemów
wspomagajàcych proces edukacyjny w naszej Uczelni
o podj´cie wszelkich staraƒ, aby problemów spowodowanych b∏´dami we wprowadzanych danych by∏o jak najmniej.
Urszula Zwierz
Zast´pca dyrektora Centrum Informatycznego SGH
(tytu∏ redakcji)

●

Akademik
– wytwórnia ludzi biernych?
Rozrywka jest zwykle kojarzona przez studentów z wyjÊciem do kina, teatru czy klubu. Dobrze sp´dzony wolny czas
jest odskocznià od codziennoÊci i ma nam pozwoliç zrelaksowaç si´ w komfortowej atmosferze. Dlatego najprzyjemniej czujemy si´ w miejscu oddalonym od naszych problemów, które sprawia, ˝e choç przez chwil´ nie myÊlimy
o uczelni, czy pracy. By odpoczàç, m∏odzi ludzie spotykajà
si´ ze znajomymi w ró˝nych miejscach, które oferuje Warszawa. Sà to najcz´Êciej bary i kluby, centra sportowe, kina
i teatry. Istnieje jednak grupa, która sp´dza wolny czas inaczej. Jej cz∏onkowie wydajà si´ nie odczuwaç potrzeby wychodzenia gdziekolwiek, gdy˝, jak twierdzà, znajdujà
wszystko, czego potrzebujà w miejscu zamieszkania. Mowa
tu o studentach zamieszkujàcych akademiki.
WÊród mieszkaƒców dwóch warszawskich domów studenckich, a mianowicie akademika Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie – Sabinki oraz Politechniki Warszawskiej – Ustronie zosta∏a przeprowadzona ankieta, której celem by∏o poznanie preferowanego przez nich sposobu sp´dzania wolnego czasu.
Celem niniejszego artyku∏u jest w szczególnoÊci analiza
wyników przeprowadzonego badania wÊród studentów SGH
oraz sprawdzenie, czy rzeczywiÊcie spo∏ecznoÊç akademika
zamyka si´ na otaczajàcy jà Êwiat w bezpiecznych czterech
Êcianach domu studenckiego. Czy mieszkaƒcy akademików
tworzà wi´c hermetycznà struktur´? Jakie mogà byç powody
braku ochoty na sp´dzanie wolnego czasu w otoczeniu innym ni˝ te, w którym przychodzi im ˝yç na co dzieƒ?
Nie jest tajemnicà, ˝e styl ˝ycia zamieszkujàcych akademik ró˝ni si´ od tego, który prowadzà studenci wynajmujàcy mieszkanie, stancj´ lub przebywajàcy u rodziny. Mieszkaniec Sabinek, Hermesa czy Grosika jawi si´ jako domator; osoba ma∏o zainteresowana ˝yciem poza domem studenckim. Przeci´tny mieszkaniec akademika ch´tniej zaprasza do siebie goÊci ni˝ daje si´ namówiç do wyjÊcia na
zewnàtrz. Trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e sà to wymówki
osoby przyzwyczajonej do tego, ˝e wszystko czego potrzebuje ma na miejscu, pod r´kà. W akademiku nie ma problemu ze znalezieniem pomocy w nauce, towarzystwa do dyskusji czy zabawy – wystarczy otworzyç drzwi pokoju
i wyjÊç na korytarz. Jest to wygoda, którà mieszkaƒcy domów studenckich bardzo sobie cenià, a ka˝da niedogodnoÊç wydaje si´ byç tylko kolejnym pretekstem, by nigdzie
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nie wychodziç. By∏y prezydent Stanów Zjednoczonych,
Andrew Johnson powiedzia∏, ˝e „w wi´kszoÊci przypadków
trudnoÊci ludzkie sà córkami lenistwa”. Czy nie jest zatem
tak, ˝e przez akademik studenci stajà si´ tak bardzo leniwi,
˝e cierpi na tym ich ˝ycie kulturalne, a w pewnym sensie
tak˝e towarzyskie, jako ˝e ograniczajà si´ tylko do kontaktów ze znajomymi z domu studenckiego? Zaj´cia na uczelni nie sà okazjà do poznania nowych osób, bo przecie˝ znajomych i przyjació∏ w akademiku nie brakuje, a z kolei
uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych nale˝y do
rzadkoÊci.
Wyciàgni´te wnioski wynikajà bezpoÊrednio z badania ankietowego, które zosta∏o przeprowadzone w ramach przedmiotu Teoria spo∏ecznego wyboru z zastosowaniami, prowadzonego przez prof. dr hab. Honorat´ Sosnowskà na studiach
licencjackich SGH.
Badanie przeprowadzono w dniach 20–25.04.2010 metodà
ankiety osobistej wÊród 113 studentów i studentek Politechniki Warszawskiej oraz Szko∏y G∏ównej Handlowej. WÊród
ankietowanych przewa˝ajà m´˝czyêni (71%), studenci i studentki studiów stacjonarnych licencjackich/in˝ynierskich
(90%). 53% ankietowanych stanowià osoby studiujàce na
Politechnice Warszawskiej.
Kwestionariusz wykorzystany w badaniu zawiera∏ trzy pytania dotyczàce preferowanych sposobów sp´dzania wolnego czasu. Pierwsze pytanie zastrzega∏o wybór tylko jednej
alternatywy (g∏osowanie wi´kszoÊciowe, plurality voting).
Drugie (o takiej samej treÊci jak pierwsze) umo˝liwia∏o wybór jednej lub wi´cej alternatyw (g∏osowanie aprobujàce,
aproval voting). Trzecie pytanie dotyczy∏o wa˝noÊci wyboru
sposobu sp´dzania wolnego czasu dla respondenta.
W dwóch pierwszych przypadkach respondenci odpowiadali na pytania pó∏otwarte, natomiast w pytaniu trzecim zaznaczali odpowiedê na 10-cm skali (poczàtek skali – wybór
ca∏kowicie niewa˝ny, koniec skali – wybór bardzo wa˝ny).
Mo˝liwe warianty odpowiedzi w pytaniach 1–2 przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
❑ w akademiku,
❑ w domu,
❑ w klubie,
❑ w parku,
❑ w pubie,
❑ w oÊrodkach sportowo-rekreacyjnych,
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❑ w uczelni (w ramach SKNu, innej studenckiej organizacji, bibliotece),
❑ w kinie,
❑ w teatrze,
❑ u znajomych,
❑ inne (wpisaç jakie).
W Êwietle wyników nale˝y stwierdziç, ˝e wariant „inne”
by∏ wybierany, zarówno w pe∏nej próbie, jak i podpróbach,
bardzo rzadko (ok.1% wszystkich g∏osów), stàd mo˝na zaw´ziç prezentacj´ wyników do wariantów z kafeterii odpowiedzi. Jedynà opcjà wolnego wyboru wskazywanà przez respondentów by∏y wycieczki rowerowe. Oznacza to, ˝e zaproponowane 11 wariantów niemal ca∏kowicie opisuje miejsca
sp´dzania wolnego czasu przez ankietowanych mieszkaƒców
akademików. Âwiadczyç to mo˝e o niewielkiej kreatywnoÊci
lub sile przyzwyczajeƒ dot. wybieranych przez nich sposobów odpoczynku.
Wyniki g∏osowania wi´kszoÊciowego (jeden g∏osujàcy –
jeden g∏os) dla pe∏nej próby wskazujà, ˝e respondenci preferujà sp´dzanie wolnego czasu u znajomych (29% g∏osów)
i w akademiku (28%). Cztery kolejne wskazywane warianty
to kluby, obiekty sportowo-rekreacyjne, dom oraz park (po
7%–8% g∏osów ka˝dy).
Mieszkaƒcy akademików okazujà si´ grupà spójnà pod
wzgl´dem wybieranych miejsc odpoczynku, i to bez wzgl´du na p∏eç, wiek, rok studiów czy uczelni´. WÊród studentów SGH najpopularniejszym sposobem sp´dzania wolnego
czasu okaza∏a si´ wizyta u znajomych (34% wskazaƒ), nast´pnie przebywanie w akademiku (30%) oraz w klubach
i obiektach sportowo-rekreacyjnych (po 7,5%). Na pozosta∏e mo˝liwoÊci wskazywa∏o od 1,5% do 4% ankietowanych.
Na poni˝szym wykresie (nr 1) zaprezentowano wyniki g∏osowania wi´kszoÊciowego dla studentów SGH mieszkajàcych w DS 1 (Sabinki).
Wi´cej kobiet deklarowa∏o ch´ç sp´dzania czasu w klubach (ok.17% wobec ok. 5% dla m´˝czyzn), mniej natomiast
preferowa∏o uprawianie sportu (ok. 5,5% wobec 10% dla
m´˝czyzn).
W g∏osowaniu aprobujàcym ankietowani wskazali jako
ulubiony sposób sp´dzania wolnego czasu równie˝ wizyt´
u znajomych (19,4% wszystkich g∏osów), a nast´pnie przebywanie w akademiku (15,6% wszystkich g∏osów). Na kolejne warianty: obiekty sportowo-rekreacyjne, kino, dom,
kluby, puby i park oddano od 9,3% do 10,3% wszystkich
g∏osów.

Podobnie jak w g∏osowaniu wi´kszoÊciowym, ró˝nice
w podpróbach sà niewielkie i nie wykazujà istotnych zwiàzków z badanymi grupami. WÊród studentów SGH, najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏y si´ wizyty u znajomych (33%),
akademik (28%) oraz kino (21% wszystkich g∏osów). Podobnà liczb´ g∏osów, ok. 17%–19% uzyska∏y warianty: obiekty
sportowo-rekreacyjne, dom, kluby, parki i puby. Zauwa˝alnà
ró˝nicà w stosunku do studentów PW jest wi´ksza popularnoÊç seansów kinowych wÊród studentów naszej Uczelni.
Jest to zarazem jedyny przypadek, w którym istotny odsetek
ankietowanych wskaza∏ na instytucj´ kulturalnà jako preferowane miejsce odpoczynku. Opisane powy˝ej wyniki zosta∏y zaprezentowane na wykresie 2.
W g∏osowaniu aprobujàcym wskazywano Êrednio 4 warianty. Trzy czwarte ankietowanych zaznaczy∏o nie wi´cej
ni˝ 5 wariantów. Dla studentów SGH wybór miejsca sp´dzania wolnego czasu nie jest szczególnie wa˝ny – przeci´tna
wa˝noÊç wyboru wynios∏a 6,38 cm, wobec 6,12 cm w ca∏ej
próbie.
Podsumowujàc wyniki ankiety, nale˝y stwierdziç, ˝e badana próba okaza∏a si´ homogeniczna ze wzgl´du na swoje wybory w obu g∏osowaniach. Niewielkie zró˝nicowania mogà
byç wynikiem wykorzystania niewielkiej i niereprezentatywnej próby. Bardziej wymagajàce lub kreatywne formy sp´dzania czasu, takie jak dzia∏alnoÊç w studenckich ko∏ach naukowych bàdê innych organizacjach oraz oglàdanie spektakli teatralnych nie cieszy∏y si´ popularnoÊcià wÊród ankietowanych (poni˝ej 2% odpowiedzi w g∏osowaniu wi´kszoÊciowym i poni˝ej 5% wszystkich odpowiedzi w g∏osowaniu
aprobujàcym). ˚aden z ankietowanych nie wskaza∏ równie˝
innych miejsc zwiàzanych z „kulturà wysokà” (muzea, galerie sztuki itd.), ani nie zadeklarowa∏ ch´ci zwiedzania w wolnych chwilach Warszawy. Wariant „kino” zyska∏ istotnà
liczb´ g∏osów jedynie w g∏osowaniu aprobujàcym, co oznacza, ˝e seanse kinowe sà dopiero którymÊ w kolejnoÊci sposobem sp´dzania wolnego czasu.
Wyniki badania ankietowego z jednej strony potwierdzajà
przypuszczenia dot. niskiej sk∏onnoÊci mieszkaƒców akademików do sp´dzania wolnego czasu poza domem studenckim, jak równie˝ niewielkiego ich zró˝nicowania, jeÊli chodzi o sposób odpoczynku. Z drugiej strony, najcz´Êciej wybieranym sposobem sp´dzania wolnego czasu sà dla respondentów wizyty u znajomych, co Êwiadczy o du˝ym znaczeniu ˝ycia towarzyskiego dla mieszkaƒców domów studenckich. W ankiecie nie zaproponowano, ze wzgl´du na ró˝ne
wyposa˝enie domów studenckich, konWykres 1. Wyniki g∏osowania wi´kszoÊciowego dla studentów SGH
kretnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, które cz´sto stanowià cz´Êç akademika, np. boisko sportowe, si∏ownia, sala
bilardowa. Mo˝na stàd wnioskowaç, ˝e
obecna infrastruktura zbadanych domów
studenckich zaspokaja potrzeby studentów
dot. uprawiania sportu amatorskiego.
Na podstawie przeprowadzonego badania mo˝na wnioskowaç, ˝e mieszkaƒcy
akademików tworzà specyficznà spo∏ecznoÊç, która cz´Êciowo zamyka si´ we w∏asnym gronie. Sp´dzanie czasu wolnego
w domu studenckim okazuje si´ byç formà
aktywnoÊci samà w sobie. Studenci nie odczuwajà potrzeby wychodzenia poza teren
akademika i organizowania sobie czasu
wolnego w innych miejscach, poniewa˝
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Wykres 2. Wyniki g∏osowania aprobujàcego dla grupy studentów SGH

dom studencki nie jest postrzegany tylko jako miejsce kwaterunku, ale tak˝e miejsce, w którym mo˝na si´ zrelaksowaç
i urozmaiciç sobie czas na wiele sposobów.
Oferta socjalna akademików SGH jest bardzo zró˝nicowana, dlatego studenci o ró˝nych potrzebach i usposobieniach
sà w stanie znaleêç odpowiednià dla siebie form´ sp´dzania
wolnego czasu. Ci, którzy preferujà spokojny tryb ˝ycia majà do dyspozycji zacisze w∏asnego pokoju, w którym mogà
odpoczàç, obejrzeç film, pouczyç si´, czy spotkaç si´ ze znajomymi. Zdarza si´, ˝e wspó∏lokatorzy prowadzà odmienny
tryb ˝ycia, dlatego te˝ zawsze istnieje mo˝liwoÊç skorzystania z sali telewizyjnej, sali konferencyjnej lub pokoju cichej
nauki, czego nie oferuje stancja czy mieszkanie. Studenci
preferujàcy bardziej „towarzyski” tryb ˝ycia mogà korzystaç
z uroków zabawy w sali klubowej lub sali bilardowej. Natomiast zapaleni sportowcy majà do dyspozycji si∏owni´, sal´
fitness, sal´ do tenisa sto∏owego oraz boisko do gry w koszykówk´ i siatkówk´.
Zgodnie z wynikami ankiety, mieszkaƒcy domów studenckich wykazujà niewielkie zainteresowanie ˝yciem kulturalnym. Niespe∏na 6% ankietowanych studentów SGH zadeklarowa∏o ch´ç sp´dzania wolnego czasu w teatrze bàdê w kinie. Z jednej strony przyczynà biernej postawy wobec kultury mogà byç wysokie ceny biletów, jednak z drugiej strony
Samorzàd Studencki SGH oferuje bezp∏atne wejÊciówki na
spektakle teatralne i seanse kinowe. Nasuwa si´ wi´c pytanie, dlaczego tak rzadko studenci akademików korzystajà
z tych mo˝liwoÊci. Jednym z czynników mo˝e byç tu szeroki dost´p do wszelkiego rodzaju filmów, seriali oraz muzyki,
które studenci mogà bez problemu otrzymaç od swoich sàsiadów bàdê szybko Êciàgnàç za pomocà szybkiego ∏àcza internetowego.
Innym aspektem, który warto podkreÊliç jest fakt, ˝e byli
mieszkaƒcy akademików bardzo cz´sto wracajà, by odwiedziç starych znajomych. Wielokrotnie mo˝na zauwa˝yç, i˝
absolwenci, którzy za∏o˝yli ju˝ w∏asne rodziny, wracajà do
akademika na imprez´, oglàdanie meczu w sali telewizyjnej
czy akademikalia. Kolejnà bardzo wa˝nà sprawà jest fakt, ˝e
akademiki SGH sà po∏o˝one blisko Uczelni, dlatego studenci wolà tworzyç ró˝nego rodzaju projekty w∏aÊnie w akademiku, a nie w oddalonych prywatnych mieszkaniach, a to
wp∏ywa na to, ˝e mieszkaƒcy akademika nie sà zmuszeni do
opuszczania domu studenckiego.
Czy Uczelnia powinna zatem wp∏ynàç na studentów, aby
cz´Êciej opuszczali akademik w celu sp´dzania wolnego czasu gdzieÊ poza nim, czy wr´cz przeciwnie – powinna wes-

wrzesieƒ 2010

przeç studentów w organizacji imprez studenckich na terenach akademików?
W roku akademickim 2009/2010 zosta∏y wprowadzone op∏aty za branie udzia∏u
w zaj´ciach sportowych (tzw. zaj´ciach
otwartych). Odp∏atnoÊç ta wynosi tylko
50 z∏ za semestr, a limit wejÊç nie zosta∏
okreÊlony, ale sama informacja o obowiàzku p∏atnoÊci za uczestnictwo, zniech´ci∏a wielu studentów do korzystania
z basenu bàdê sali gimnastycznej na ulicy
WiÊniowej 41.
Warto jeszcze podkreÊliç, ˝e chocia˝
Uczelnia nie pomaga, to tak˝e raczej nie
utrudnia organizacji imprez studenckich
(wyjàtkiem sà u∏atwienia w przeprowadzaniu imprez w sali klubowej w DS 1, ale
jest to wcià˝ za ma∏o). Jedna z wiodàcych firm na rynku napojów energetycznych mocno si´ zaanga˝owa∏a we wspó∏prac´ ze studentami Sabinek, lecz nie mog∏a przeprowadziç
imprez w sali klubowej, poniewa˝ w∏adze Uczelni za˝yczy∏y
sobie dodatkowych profitów z tytu∏u organizacji zabawy na
terenie SGH. Wspó∏praca taka mog∏aby przynieÊç wymierne
korzyÊci nie tylko w postaci organizacji imprez studenckich,
ale tak˝e sponsorzy ci mogliby wspomóc organizacj´ akademikaliów czy renowacj´ boiska (powszechnie wiadomo, ˝e
jest ono w stanie zagra˝ajàcym zdrowiu osób, które z niego
korzystajà), które znajduje si´ na terenie DS 1.
Wyniki przeprowadzonego badania dostarczy∏y cennych
informacji dotyczàcych form sp´dzania wolnego czasu przez
mieszkaƒców domów studenckich. Uniwersalny charakter
akademika sprawia, ˝e mieszkaƒcy mogà w prosty sposób
dostosowaç form´ sp´dzania wolnego czasu do swoich potrzeb i wymagaƒ. Ponad 64% mieszkaƒców DS 1 najch´tniej
sp´dza swój wolny czas w akademiku lub u znajomych.
Mo˝na przypuszczaç, ˝e alternatywy te w znacznym stopniu
zaz´biajà si´, poniewa˝ czas sp´dzony w akademiku jest czasem sp´dzonym wraz ze znajomymi.
Dodatkowo mi´dzy mieszkaƒcami akademików tworzy si´
pewnego rodzaju wi´ê, która powoduje, ˝e absolwenci wcià˝
odwiedzajà stare mury, a obecni mieszkaƒcy organizujà sobie czas wolny bez wychodzenia poza akademik. Co wi´cej,
wolny czas „sam si´ organizuje”, poniewa˝ wychodzàc z pokoju na korytarz, zawsze spotyka si´ bratnià dusz´, z którà
mo˝na wspólnie sp´dziç wolnà chwil´.
Skoro mieszkaƒcy akademika nie odczuwajà potrzeby korzystania z innych dost´pnych miejsc, w których mo˝na sp´dziç wolny czas i najlepiej czujà si´ we w∏asnym gronie, to
warto zastanowiç si´, czy istnieje sposób, aby zaktywizowaç
studenckie ˝ycie mieszkaƒca akademika.
Adriana Wierzbicka, Emila Kierzkowska,
Kamil Wierus, Maciej Markowski

Od redakcji
Zamieszczamy kolejny artyku∏, który jest efektem badaƒ studentów prowadzonych w ramach zaj´ç dydaktycznych prof.
Honoraty Sosnowskiej (poprzednie w numerze czerwcowym).
Dzi´kujemy prof. Sosnowskiej (i oczywiÊcie Autorom) za te artyku∏y. JednoczeÊnie chcielibyÊmy zaprosiç wszystkich, którzy
prowadzili badania w Êrodowisku naszej Uczelni – czy to w ramach zaj´ç dydaktycznych, czy kó∏ naukowych – o ich nadsy∏anie. Z przyjemnoÊcià je opublikujemy, wierzàc, ˝e nie doÊç wiedzy o nas samych.

29

Z ˚YCIA SZKO¸Y

Dystans spo∏eczny wobec osób
z niepe∏nosprawnoÊcià
Na poczàtku bie˝àcego roku wÊród studentów trzech uczelni
warszawskich: Uniwersytetu Warszawskiego, Szko∏y G∏ównej
Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej, przeprowadzone zosta∏o badanie dotyczàce postaw wobec osób niepe∏nosprawnych. Zosta∏o ono zainicjowane przez Wydzia∏ Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a jednym z celów szczegó∏owych badania by∏a analiza zjawiska dystansu spo∏ecznego
wobec osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Osoby niepe∏nosprawne borykajà si´ codziennie z wieloma
trudnoÊciami. Niestety, bardzo cz´sto jest tak, ˝e nie sà to jedynie problemy wynikajàce bezpoÊrednio z faktu ich niepe∏nosprawnoÊci. Osoby niepe∏nosprawne stanowià bardzo charakterystycznà grup´ spo∏ecznà postrzeganà przez pryzmat swojej odmiennoÊci. „Bycie innym” zwiàzane jest cz´sto z brakiem spo∏ecznej akceptacji i wyst´powaniem negatywnych odniesieƒ wobec osób, które sà tak postrzegane. Co prawda w ostatnich latach
podejmowanych jest coraz wi´cej ró˝nego rodzaju inicjatyw majàcych na celu pomoc osobom niepe∏nosprawnym, jednak nadal
jest jeszcze wiele do zrobienia, ˝eby osoby niepe∏nosprawne
w naszym kraju mog∏y funkcjonowaç w normalny sposób, na
równi z osobami sprawnymi.
Wyniki badaƒ nad postawami przejawianymi w stosunku do
osób niepe∏nosprawnych, jako element diagnozy spo∏ecznej, mogà mieç bardzo istotne zastosowanie praktyczne. Pozwalajà one
okreÊliç miejsce, jakie spo∏ecznoÊç osób sprawnych przypisuje
mniejszoÊci z niepe∏nosprawnoÊcià. Znajàc te postawy mo˝emy
wprowadzaç bardziej trafne prointegracyjne rozwiàzania spo∏eczne. Bardzo wa˝ne z tego punktu widzenia wydajà si´ byç badania nad dystansem spo∏ecznym wobec osób niepe∏nosprawnych. Dystans spo∏eczny jest rozumiany jako gotowoÊç do
uczestniczenia z innymi ludêmi w ró˝nego rodzaju sytuacjach
spo∏ecznych. Im ta gotowoÊç jest wi´ksza, tym dystans jest
mniejszy. Dystans spo∏eczny mo˝na traktowaç jako behawioralny komponent postawy, czyli tendencj´ do zbli˝ania si´ lub unikania jej przedmiotu. Badania nad dystansem spo∏ecznym wobec
osób niepe∏nosprawnych pozwalajà m.in. okreÊliç te obszary ˝ycia spo∏ecznego i kontaktów interpersonalnych, w których integracja mo˝e byç spontaniczna, oraz te, które szczególnie wymagajà dzia∏alnoÊci edukacyjnej, stworzenia sposobów lepszego
zrozumienia i mo˝liwoÊci „bycia razem”.
Naszym badaniem zosta∏a obj´ta wa˝na grupa spo∏eczna, jakà
sà studenci. Poznanie postaw m∏odych ludzi, kszta∏tujàcych si´
w wy˝szych uczelniach ma du˝e znaczenie ze wzgl´du na fakt,
˝e to w∏aÊnie oni sà podstawà dokonujàcych si´ zmian spo∏ecznych i to oni kszta∏tujà lub nied∏ugo b´dà kszta∏towaç otaczajàcà nas rzeczywistoÊç.
Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, badanie zosta∏o przeprowadzone wÊród studentów trzech uczelni warszawskich (UW, SGH
i PW). ZastanawialiÊmy si´ czy doÊç istotne ró˝nice w obszarach
kszta∏cenia wp∏ywajà w jakiÊ sposób na dystans spo∏eczny studentów. Okaza∏o si´, ˝e nie – poziom dystansu studentów ró˝nych uczelni jest do siebie bardzo zbli˝ony. Analizy wyników
pokaza∏y te˝, ˝e kobiety i m´˝czyêni przejawiajà taki sam dystans wobec osób niepe∏nosprawnych oraz ˝e cz´stoÊç kontaktów z osobami niepe∏nosprawnymi nie wp∏ywa na poziom dystansu.
Ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e otrzymane wskaêniki dystansu
spo∏ecznego nie sà zbyt wysokie. Studenci nie zgadzali si´ na
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kontakt z osobà niepe∏nosprawnà w Êrednio nieco ponad 1 na 10
sytuacji interpersonalnych. Wyraênie widaç jednak pewne zró˝nicowania dystansu w zale˝noÊci od rodzaju niepe∏nosprawnoÊci, wobec której jest deklarowany oraz sytuacji interpersonalnej,
na którà badani mieli si´ zgodziç.
Osoby badane pytane by∏y o gotowoÊç do kontaktów z reprezentantami 4 ró˝nych kategorii niepe∏nosprawnoÊci: ogólnie
z osobà niepe∏nosprawnà, z osobà g∏uchà, z osobà niewidomà
oraz z osobà z zespo∏em Downa. Wyniki pokazujà, ˝e dystans
wobec osoby niepe∏nosprawnej, g∏uchej i niewidomej jest niemal taki sam. Ró˝nica za to wyst´puje przy porównaniu z dystansem wobec osoby z zespo∏em Downa – jest on znacznie
wy˝szy. We wczeÊniejszych badaniach taka tendencja najbardziej negatywnych postaw wobec osób upoÊledzonych umys∏owo ujawni∏a si´ wielokrotnie. Warto zauwa˝yç, ˝e tylko w przypadku osoby z zespo∏em Downa ponad po∏owa badanych nie
wyrazi∏a zgody na jakàÊ interakcj´. By∏a to sytuacja, kiedy osoba z zespo∏em Downa mia∏a zostaç ich prze∏o˝onym (67,7%)
oraz cz∏onkiem ich najbli˝szej rodziny (61,3%). Dodatkowo wyraênie wy˝szy dystans ujawni∏ si´ w sytuacjach: najbli˝szy
wspó∏pracownik, przyjaciel, cz∏onek dalszej rodziny i wspólne
studia. Z kolei taki sam dystans wobec wszystkich kategorii niepe∏nosprawnoÊci cechowa∏ osoby badane w sytuacjach dla nich
mniej istotnych, takich jak mieszkanie w pobli˝u, wspólna praca,
najbli˝szy sàsiad i dobry znajomy. Ciekawe, ˝e kontakt podczas
wspólnego studiowania – sytuacja, która ogólnie budzi∏a jeden
z najmniejszych dystansów, w przypadku osób z zespo∏em Downa wywo∏ywa∏a sprzeciw blisko co dziesiàtej osoby badanej.
Wydawaç si´ mo˝e, ˝e niektóre wyniki wyraênie oddajà stereotypowe, mniej lub bardziej trafne, postrzeganie osób upoÊledzonych umys∏owo. O ile mo˝na zrozumieç, ˝e osoby badane nie
chcà mieç za prze∏o˝onego osoby z zespo∏em Downa z powodu
w∏aÊnie ograniczeƒ poznawczych, to brak zgody na wspólne studiowanie czy przyjaêƒ oddaje raczej zwyczajnà niech´ç i brak
zrozumienia.
Jak ju˝ zaznaczono wczeÊniej, badanie dystansu opiera∏o si´
na 10 sytuacjach interpersonalnych ró˝niàcych si´ istotnie poziomem bliskoÊci kontaktów. Porównujàc wyniki wszystkich osób
badanych mo˝na stwierdziç, ˝e najwi´kszy dystans budzi∏a sytuacja w∏àczenia osoby z niepe∏nosprawnoÊcià do najbli˝szej rodziny – 39, 2% uczestników badania nie wyra˝a∏o zgody na tego rodzaju kontakty. Wydaje si´, ˝e jest to wynik wysoki. Drugà
co do wielkoÊci dystansu by∏a relacja prze∏o˝ony–podw∏adny –
niemal co trzecia osoba by∏a przeciwna takim kontaktom. To, ˝e
kolejnà sytuacjà jest interakcja w postaci bliskiej wspó∏pracy
(sprzeciw 21,2% badanych), pokazuje jak silnie osoby niepe∏nosprawne sà dyskryminowane w dziedzinie zatrudnienia, jak bardzo odmawia im si´ normalnych warunków pracy. Widaç wyraênie, jak bardzo oddzia∏uje tu stereotyp osoby niepe∏nosprawnej jako kogoÊ gorszego, u∏omnego i generalizacja tych ocen na
ró˝ne obszary ˝ycia. Niezrozumia∏y wydaje si´ te˝ fakt, ˝e 16%
badanych nie chce mieç przyjació∏ wÊród osób niepe∏nosprawnych. Jak w ka˝dym przypadku stereotypu, niepokojàca jest
mo˝liwoÊç b∏´dnego ko∏a – negatywny stereotyp budzi w nas dystans, który uniemo˝liwia nam jego zmian´, bo unikamy kontaktów, które mog∏yby dostarczyç nam nowych, prawdziwych informacji o stereotypizowanej osobie. Poziom dystansu spo∏ecznego w pozosta∏ych sytuacjach interpersonalnych jest ju˝ mniej-
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szy i nie przekracza 10%. Mo˝na wnioskowaç, ˝e sà to sytuacje
mniej istotne dla naszego w∏asnego ˝ycia. Najmniejszy dystans
budzi sytuacja mieszkania w pobli˝u.
Byç mo˝e ogólne wskaêniki dystansu spo∏ecznego wobec
osób niepe∏nosprawnych uzyskane w tym badaniu nie sà wysokie. Musimy jednak pami´taç, ˝e byliÊmy w stanie mierzyç jedynie deklaracje osób badanych, które nie zawsze przek∏adajà si´
na zachowanie. Na wyniki mog∏a mieç wp∏yw potrzeba aprobaty spo∏ecznej czy podtrzymywanie dobrej samooceny. Te czynniki mog∏y je zani˝yç. OczywiÊcie mo˝e byç te˝ tak, ˝e jednak
w sytuacji bezpoÊredniego kontaktu z osobà niepe∏nosprawnà
dystans uleg∏by zmniejszeniu.
Negatywne postawy wobec osób niepe∏nosprawnych stanowià bardzo trudne do pokonania bariery spo∏eczne. Uniemo˝liwiajà one osobom niepe∏nosprawnym normalne, na miar´ w∏asnych mo˝liwoÊci, funkcjonowanie w spo∏eczeƒstwie. Takie postawy, w tym tak wa˝ny dystans spo∏eczny, powodujà ograniczanie ich uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznym i mo˝liwoÊci pe∏nienia przez nich ró˝nych ról (pracownika, przyjaciela czy cz∏onka
rodziny). W takich warunkach bardzo utrudnione jest osiàganie
przez osoby niepe∏nosprawne mo˝liwych celów na równi z ludêmi sprawnymi. Osoby te muszà tym samym zmagaç si´ nie tylko z w∏asnà niepe∏nosprawnoÊcià, ale tak˝e z oporem innych lu-

dzi. Aby osoby z niepe∏nosprawnoÊcià mog∏y normalnie funkcjonowaç w spo∏eczeƒstwie, to spo∏eczeƒstwo te˝ musi zostaç
przystosowane. W takim kontekÊcie niezwykle wa˝ne jest rozpowszechnianie odpowiednich informacji o osobach niepe∏nosprawnych i rozwijanie pozytywnego do nich nastawienia.
Wyniki naszego badania potwierdzajà, ˝e nadal powa˝nym
problemem sà bardzo negatywne postawy wobec osób upoÊledzonych umys∏owo i ˝e jest to obszar, nad którym na pewno trzeba b´dzie pracowaç, aby takà sytuacj´ zmieniç. Zdecydowanie
nie jest te˝ dobrà informacjà, ˝e tak cz´sto nie dopuszczamy
osób niepe∏nosprawnych do bliskich z nami relacji. Cz´sto nie
mamy jednak nic przeciwko mniej bliskim kontaktom z osobami niepe∏nosprawnymi, np. w szkole czy sàsiedztwie, i byç mo˝e warto wykorzystaç te obszary kontaktów jako podstaw´ do
bli˝szych relacji. JeÊli wchodzenie w kontakt z drugà osobà,
choçby ma∏o intymny, opiera si´ na braku dystansu i otwartoÊci,
to jesteÊmy w stanie zobaczyç drugiego cz∏owieka jako jednostk´, indywiduum, które nale˝y postrzegaç poprzez jej cechy indywidualne, a nie pryzmat stereotypowego obrazu. Naprawd´ warto sobie pozwoliç na takà otwartoÊç – to nas nic nie kosztuje,
a mo˝e daç tak wiele zarówno drugiemu cz∏owiekowi, jak i nam
samym.
Paulina Bednarska

●

Âwiatowe Poniedzia∏ki SKN
Spraw Zagranicznych
Zawsze, gdy na Êwiecie dzieje si´ coÊ wa˝nego, SKN Spraw
Zagranicznych przy Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana
Monneta w SGH trzyma r´k´ na pulsie. Od 10 lat podejmujemy
dyskusje na najwa˝niejsze tematy w stosunkach mi´dzynarodowych z zaproszonymi politykami, dyplomatami, badaczami,
dziennikarzami i podró˝nikami. Nasz projekt Âwiatowych Poniedzia∏ków cieszy si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià wÊród studentów warszawskich uczelni. W czerwcu zakoƒczyliÊmy kolejny
sezon cotygodniowych spotkaƒ, jeden z najbardziej udanych
w historii. WÊród ponad 20 zaproszonych goÊci znaleêli si´
m.in. b. premier, marsza∏ek senatu, ambasadorzy, wielu Êwietnych wyk∏adowców, dziennikarzy i podró˝ników. Niniejszy
tekst ma przybli˝yç nieco atmosfer´ spotkaƒ zorganizowanych
przez nas za prezesury Miko∏aja Dusiƒskiego w roku akademickim 2009/2010.
13 grudnia to data w kalendarzu, która jednoznacznie êle
kojarzy si´ ca∏emu pokoleniu Polaków. Ostatnie lata przyczyniajà si´ jednak do odczarowania jej negatywnych konotacji.
Wszystko to za sprawà wielu unijnych szczytów, które koƒczy∏y si´ korzystnymi rezultatami dla naszego kraju akurat tego dnia. Najbardziej znaczàcy by∏ szczyt w Kopenhadze
z 2002 roku, kiedy to w∏aÊnie 13 grudnia zakoƒczy∏y si´ negocjacje akcesyjne 10 paƒstw kandydujàcych do Unii Europejskiej. W siódmà rocznic´ tego historycznego wydarzenia SKN
Spraw Zagranicznych zorganizowa∏o spotkanie z g∏ównym
bohaterem tamtych wydarzeƒ po stronie polskiej, premierem
Leszkiem Millerem. Zarówno kraje „starej” Unii, jak i przewa˝ajàca cz´Êç krajów kandydujàcych, znu˝onych wieloletnimi negocjacjami, oczekiwa∏y ju˝ tylko szybkiego zakoƒczenia
spotkania, wspólnych toastów i pamiàtkowego zdj´cia. Tymczasem polski rzàd postanowi∏ do koƒca walczyç o jak najkorzystniejsze warunki akcesji. By∏o to motywowane niepew-
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nym w owym czasie losem referendum akcesyjnego. Blisko
setce zgromadzonych by∏y premier zdradzi∏ kulisy najtrudniejszych rozmów z kanclerzem Gerhardem Schröderem oraz
gospodarzem spotkania Andersem Foghiem Rasmussenem
(ówczesnym premierem Danii, przewodniczàcej wówczas
w Radzie UE). W pewnym momencie polscy negocjatorzy byli bliscy zerwania szczytu, ale ostatecznie uda∏o si´ im osiàgnàç wszystkie postawione cele. Po wyk∏adzie premiera Millera wywiàza∏a si´ ciekawa dyskusja na temat roli Polski
w Unii Europejskiej oraz przysz∏oÊci ca∏ej organizacji.
Dok∏adnie 365 dni po tym jak Barack Obama wypowiada∏
ostatnie s∏owa swojego przemówienia inauguracyjnego na Kapitolu, w SGH rozpoczyna∏ si´ Âwiatowy Poniedzia∏ek poÊwi´cony pierwszemu rokowi jego prezydentury. W ten styczniowy wieczór naszym goÊciem by∏ prof. Longin Pastusiak,
by∏y marsza∏ek senatu, a przede wszystkim najbardziej znany
polski amerykanista, autor ponad 70 ksià˝ek o USA. Profesor
przypomnia∏ obietnice wyborcze 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na tej podstawie wypunktowa∏ sukcesy i pora˝ki
nowego prezydenta. W ocenie profesora Pastusiaka rok 2009
by∏ umiarkowanie udany dla Obamy. Nasz ekspert zwróci∏
szczególnà uwag´ na du˝à aktywnoÊç administracji prezydenta Obamy w polityce wewn´trznej, w∏aÊciwe roz∏o˝enie akcentów pomi´dzy dyplomacj´ a si∏´ militarnà w polityce zagranicznej oraz dialog z islamem. Za najtrudniejsze wyzwania
na dalszà cz´Êç kadencji uzna∏ zakoƒczenie konfliktów zbrojnych w Iraku i Afganistanie. W dyskusji ze studentami najwi´cej emocji wywo∏a∏a kwestia Pokojowej Nagrody Nobla dla
Baracka Obamy. Profesor Pastusiak broni∏ decyzji komitetu
noblowskiego, sugerujàc, ˝e odwaga laureata i przes∏anie nadziei dla ca∏ego Êwiata by∏y wystarczajàcymi przes∏ankami, by
nagrod´ przyznaç. Po spotkaniu by∏a szansa otrzymania naj-
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nowszych ksià˝ek z autografem naszego goÊcia oraz wspólnego zdj´cia.
Tydzieƒ po og∏oszeniu wyników drugiej tury wyborów na
Ukrainie na nasze zaproszenie w SGH pojawi∏ si´ Marcin
Wojciechowski, dziennikarz „Gazety Wyborczej” specjalizujàcy si´ w tematyce wschodniej. Gdy przegrana Julia Tymoszenko krzycza∏a na jednym z kolejnych wieców o domniemanym fa∏szerstwie wyborczym, nasz goÊç spokojnie wyjaÊnia∏,
˝e zwyci´stwo Janukowycza wzi´∏o si´ w du˝ej mierze z g∏´bokiego podzia∏u w dawnym obozie pomaraƒczowej rewolucji. Ukraiƒcy woleli przewidywalnoÊç zwróconego w stron´
Rosji kandydata ni˝ ciàg∏e kryzysy fundowane przez sk∏ócone
formacje. Redaktor Wojciechowski przyzna∏, ˝e po wyborze
cz∏owieka, który 6 lat temu rzeczywiÊcie fa∏szowa∏ wybory,
wielu jego ukraiƒskich przyjació∏ czu∏o si´ jakby napluto im
w twarz. Mimo to nie skreÊla∏ na wst´pie nowego prezydenta.
Zachowanie w kraju demokratycznych regu∏ gry, osiàgni´cie
stabilnoÊci politycznej i rozpocz´cie reform to warunki konieczne dla sukcesu Janukowycza. Choç dla Polaków scena
polityczna uk∏adana przez oligarchów i permanentny kryzys
w∏adzy mogà mieç niewiele wspólnego z demokracjà, to z perspektywy, np. Uzbekistanu taki uk∏ad wyrasta na niedoÊcigniony wzór. Demokracje sà ró˝ne. Wedle opinii Wojciechowskiego wybór Ukraiƒców nie przekreÊla dobrych stosunków polsko-ukraiƒskich, ani szans tego kraju na integracj´
z Zachodem.
395 mln lat temu czworono˝ne kr´gowce ˝yjàce w p∏ytkiej
lagunie w rejonie dzisiejszych Kielc postanawiajà niepostrze˝enie podbiç làd. Niepostrze˝enie, bo, a˝ do prze∏omowego
odkrycia zespo∏u polskich naukowców z tego roku, Êwiat nie
wie o pierwszych krokach postawionych przez tetrapody. Macie coÊ, na co czekaliÊmy 30 lat i co przez nast´pne 50 b´dzie
wyznacznikiem dla naukowców – bez owijania w bawe∏n´ opisa∏ ich osiàgni´cie prof. Ahlberg, szwedzki autorytet w dzie-

dzinie paleontologii, a odkrycie trafia na ok∏adk´ presti˝owego „Nature”. Pod koniec marca spotkaliÊmy si´ z Grzegorzem Niedêwieckim, paleontologiem, jednym z g∏ównych
sprawców tego pozytywnego trz´sienia ziemi w Êwiecie nauki.
Podczas swojej prezentacji jeden z najsympatyczniejszych goÊci minionego sezonu Âwiatowych Poniedzia∏ków opowiedzia∏ o kulisach tego odkrycia. DowiedzieliÊmy si´ m.in., ˝e
ludzie nale˝à do tej samej grupy czworonogów, skàd wzi´∏a
si´ czkawka, a tak˝e dlaczego tetrapod wyszed∏ na làd. Nasz
ekspert zaprezentowa∏ równie˝ inne cenne wykopaliska z rejonu Polski. Najwi´ksze wra˝enie na zebranych zrobi∏ Smok
z Lisowic – pierwszy polski dinozaur drapie˝ny.
D∏ugo jeszcze mo˝na by pisaç o fascynujàcych historiach
opowiadanych przez naszych goÊci. O doÊwiadczeniach zawodowych ambasadora Jana Wojciecha Piekarskiego z placówek
na Bliskim Wschodzie. O znaczeniu ˝ó∏tych, czerwonych i ró˝owych koszul w Tajlandii, które objaÊnia∏ ambasador Bogdan Góralczyk. O tym, jak dr Kacper R´kawek wkupywa∏ si´ w ∏aski
terrorystów z IRA, by przygotowaç swojà prac´ naukowà. O filmie kr´conym w Korei Pó∏nocnej, za który Nicolas Levi móg∏
trafiç na wiele lat do tamtejszego wi´zienia. O kr´tych Êcie˝kach
Afganistanu, po których Tomasz Kamiƒski oprowadza turystów.
O Afryce, pisarskiej inspiracji Wojciecha Albiƒskiego i o niewykorzystanej szansie na arabskie inwestycje w Polsce, o której
przypomnia∏ ambasador Krzysztof P∏omiƒski. Z uwagi na wymogi artyku∏u, nie sposób wymieniç tu wszystkich ekspertów.
Zainteresowanych dzia∏alnoÊcià SKN Spraw Zagranicznych
zapraszamy na stron´ www.sgh.waw.pl/sknsz. Systematycznie b´dà si´ tam pojawia∏y informacje o nadchodzàcych Âwiatowych Poniedzia∏kach, m.in. o stosunkach polsko-rosyjskich,
RPA po mundialu, Sri Lance, IRA czy priorytetach polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej. Wracamy z naszym sztandarowym projektem ju˝ 11 paêdziernika 2010. Zapraszamy!
Mateusz Sabat
●

Energooszcz´dni
W poniedzia∏ek, 10 maja odby∏a si´ Gala Fina∏owa konkursu Energooszcz´dni zorganizowanego przez oikos Warszawa,
który jest lokalnym odzia∏em mi´dzynarodowej organizacji
studenckiej oikos International.
Ju˝ po raz drugi organizacja oikos Warszawa, która w Szkole G∏ównej Handlowej dzia∏a jako SKN Zrównowa˝onego
Rozwoju zorganizowa∏a projekt pod has∏em: „Energooszcz´dni”. Konkurs promowa∏ oszcz´dzanie energii elektrycznej
wÊród mieszkaƒców warszawskich akademików. Na stronie
internetowej konkursu (www.energooszczedni.org) studenci
mogli znaleêç proste i skuteczne sposoby na ograniczenie zu˝ycia energii elektrycznej w codziennym ˝yciu i zmniejszenie
p∏aconych przez siebie i uczelni´ rachunków. Na ulotkach,
które zosta∏y rozdane w domach studenckich znajdowa∏ si´
„Dekalog Energooszcz´dnego” prezentujàcy w dowcipny sposób najbardziej podstawowe zasady oszcz´dzania. G∏ównym
celem przyÊwiecajàcym konkursowi by∏o pokazanie, ˝e znaczàce ograniczenie zu˝ycia energii nie jest trudne i przynosi
wymierne korzyÊci.
W Konkursie wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie 17 domów studenckich
z trzech warszawskich szkó∏ wy˝szych: Szko∏y G∏ównej
Handlowej w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz
Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zwyci´zców
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wy∏oniono na podstawie pomiarów energii elektrycznej. Porównano pomiary referencyjne oraz konkursowe, gdy studenci wiedzieli ju˝ o zawodach. Wygra∏ ten akademik, który
najbardziej ograniczy∏ zu˝ycie energii w relacji do poprzedniego miesiàca. SpoÊród wszystkich akademików bioràcych
udzia∏ w konkursie najlepszy wynik osiàgnà∏ DS Babilon
z Politechniki Warszawskiej, który w okresie trwania konkursu zmniejszy∏ swoje zu˝ycie energii elektrycznej o ponad
24%. Dla ka˝dej uczelni bioràcej udzia∏ w konkursie przewidziano osobnà pul´ nagród: wysokiej klasy bie˝nie za pierwsze miejsce oraz magnetofony za drugie. Zwyci´zcami konkursu w pozosta∏ych uczelniach zosta∏y DS Oaza w SGGW
oraz DS Grosik w SGH. Drugie miejsca w poszczególnych
uczelniach zdoby∏y: DS Mikrus (PW), DS Limba (SGGW)
i DS Hermes (SGH).
Patronat nad projektem objà∏ marsza∏ek Województwa Mazowieckiego Adam Strózik. Sponsorem Generalnym konkursu „Energooszcz´dni” by∏a firma Vattenfall Poland. W przeprowadzeniu konkursu wsparcia udzielili równie˝: Fundacja
Sendzimir, Centrum Monitorowania OdpowiedzialnoÊci Biznesu oraz portal ChroƒmyKlimat.pl. Bez nich nie by∏oby mowy o sukcesie ca∏ego przedsi´wzi´cia.
Karolina Gr´da, Jacek Galiszewski
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KATEDRA EKONOMII II
(Kolegium Gospodarki Âwiatowej)
Katedra Ekonomii II jest kontynuatorkà najlepszych tradycji
Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS, której trzon w przesz∏oÊci tworzyli uczeni tej klasy,
co Micha∏ Kalecki, Edward Lipiƒski i Kazimierz ¸aski. Obecny
zespó∏ Katedry to w znacznej cz´Êci absolwenci Wydzia∏u Handlu Zagranicznego, ukszta∏towani m.in. przez osiàgni´cia swych
wielkich poprzedników.
Cechami wyró˝niajàcymi Katedr´ Ekonomii II sà: innowacyjnoÊç programu dydaktycznego, szerokie kontakty z oÊrodkami
zagranicznymi i ogromne doÊwiadczenia mi´dzynarodowe jej
pracowników, bliskie zwiàzki z krajowà i zagranicznà praktykà
gospodarczà oraz interdyscyplinarny profil badaƒ i oferowanych
zaj´ç, ∏àczàcych problemy ekonomii, finansów i zarzàdzania
w skali krajowej i mi´dzynarodowej.
Wielu pracowników Katedry prowadzi∏o badania i wyk∏ady
na najlepszych uniwersytetach i w szko∏ach biznesu za granicà,
w tym w USA, W. Brytanii, Niemczech, Finlandii i Meksyku.
Dwoje naszych kolegów (prof. Jacek Prokop i dr Agnieszka
Stà˝ka) ukoƒczy∏o studia doktoranckie i obroni∏o doktoraty za
granicà (USA, Niemcy). A. Stà˝ka otrzyma∏a za swojà prac´
doktorskà presti˝owà nagrod´ Banku Austrii. DoÊwiadczenia te
m.in. sprawiajà, ˝e oferowany przez nas program i poziom zaj´ç
sà porównywalne z renomowanymi uczelniami zachodnimi.
Sà wÊród nas tak˝e cenieni eksperci organizacji mi´dzynarodowych (m.in. systemu ONZ), doradzajàcy firmom i rzàdom
oraz prowadzàcy szkolenia w wielu krajach Êwiata. Wi´kszoÊç
z nas ma tak˝e bogate doÊwiadczenia praktyczne zdobyte w kraju w dzia∏alnoÊci konsultingowej i doradczej zarówno na szczeblu przedsi´biorstw, jak i agend rzàdowych.
Pracownicy Katedry uczestniczà w wielu grantach i projektach badawczych. SpoÊród najwa˝niejszych projektów finansowanych przez KBN i prowadzonych w Katedrze w ciàgu ostatnich lat nale˝y wymieniç: grant pt. Procesy realnej konwergencji gospodarek krajów postsocjalistycznych w latach
1990–2005: mechanizm, najwa˝niejsze determinanty i mo˝liwe
przysz∏e scenariusze zmian (kierownik: prof. dr hab. Ryszard
Rapacki) realizowany w latach 2004–2006 oraz grant pt. Uwarunkowania, mechanizmy i skutki przej´ç w Polsce na przyk∏adzie sektora bankowego (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rapacki) realizowany w latach 2001–2002. Pracownicy Katedry
biorà te˝ udzia∏ w badaniach statutowych Kolegium Gospodarki
Âwiatowej SGH, obejmujàcych m.in. nast´pujàce tematy: Instytucjonalne determinanty rozwoju spo∏eczno-gospodarczego
w Polsce oraz krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej na tle
tendencji Êwiatowych, Ekonomia cz∏onkostwa w Unii Europejskiej oraz transformacji systemowej w Polsce i krajach Europy
Ârodkowo-Wschodniej, Ekonomia transformacji systemowej
(kierownik badaƒ: prof. dr hab. Ryszard Rapacki).
Najnowszym, zakoƒczonym w czerwcu 2010 r. projektem badawczym, jest kompleksowy raport na temat makroekonomicznych efektów organizacji w Polsce mistrzostw Europy w pi∏ce
no˝nej w 2012 r. Raport ten, przygotowany na zlecenie Ministra
Sportu i Turystyki, powsta∏ we wspó∏pracy z ekonomistami
z Uniwersytetu Jagielloƒskiego i Uniwersytetu ¸ódzkiego.
Wyniki naszych badaƒ spotykajà si´ z du˝ym zainteresowaniem w kraju i za granicà. Wyniki te by∏y publikowane w wielu
ksià˝kach (np. Wzrost gospodarczy w krajach transformacji:
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konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa 2009; Poland into the New Millennium, red. G. Blazyca
i R. Rapacki, Edward Elgar, Cheltenham 2001) oraz czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. „Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa”, „Bank i Kredyt”, „Comparative Economic
Studies”, „Eastern European Economics”, „Europe-Asia Studies”, „Post-Communist Economies”, „Post-Soviet Geography
and Economics”, „Research in Economics and Business: Central
and Eastern Europe”), w tym znajdujàcych si´ na liÊcie filadelfijskiej.
Wyniki prowadzonych przez nas badaƒ by∏y te˝ przedstawiane na licznych konferencjach w kraju i za granicà. W 2008 r. referat R. Rapackiego i M. Próchniaka uzyska∏ wyró˝nienie w konkursie og∏oszonym przez Komisj´ Europejskà i zosta∏ zaprezentowany podczas mi´dzynarodowego seminarium zorganizowanego w Brukseli w zwiàzku z pi´cioleciem rozszerzenia UE.
Katedra by∏a tak˝e organizatorem wielu w∏asnych konferencji
i seminariów naukowych. W 2006 r. zorganizowaliÊmy konferencj´ naukowà nt. „Âcie˝ki wzrostu gospodarczego w krajach
postsocjalistycznych w latach 1990–2005: konwergencja czy dywergencja?”, na której wyst´powali – oprócz pracowników Katedry – równie˝ prof. Stanis∏aw Gomu∏ka, prof. W∏odzimierz Siwiƒski oraz prof. Andrzej Wojtyna. W 2008 r. zorganizowane
zosta∏y dwa otwarte seminaria naukowe, na których referaty wyg∏osi∏ prof. Mamoru Kaneko z University of Tsukuba (Japonia).
Z kolei na innym zorganizowanym przez naszà Katedr´ otwartym seminarium naukowym, które odby∏o si´ w 2009 r., prof.
Stanis∏aw Gomu∏ka w referacie pt. Mechanizm i êród∏a wzrostu
gospodarczego w Êwiecie przedstawi∏ w∏asnà, oryginalnà koncepcj´ wzrostu gospodarczego.
Na co dzieƒ efekty badaƒ naukowych pracowników sà przedstawiane w formie referatów na zebraniach Katedry, organizowanych regularnie w ciàgu semestru co 1–2 tygodnie. Cz´sto na
zebrania zapraszamy osoby z innych katedr i instytutów SGH,
a tak˝e z innych oÊrodków naukowych, zarówno w kraju, jak i za
granicà. Najwa˝niejszymi goÊçmi, którzy w ostatnich latach wystàpili z referatem na zebraniu naszej Katedry, byli: prof. Yoji
Koyama (Niigata University, Japonia), prof. Gorm Jacobsen
(Norwegia), prof. George Blazyca (University of Paisley, Wielka
Brytania), prof. Marek Góra, prof. Stanis∏aw Gomu∏ka, prof. Witold Or∏owski, prof. Krzysztof Rybiƒski oraz Janusz Jankowiak.
Naszà Katedr´ niejednokrotnie odwiedzali uczeni z renomowanych oÊrodków zagranicznych. W murach Katedry goÊcili,
cz´sto przez d∏u˝szy czas: prof. Yoji Koyama (Japonia), prof.
Mamoru Kaneko (Japonia), prof. Gorm Jacobsen (Norwegia),
prof. George Blazyca (Wielka Brytania), prof. David Kemme
(USA), prof. Francisco Rodriguez (USA), Prof. Yijiang Wang
(USA, Chiny), prof. Victor Zarnovitz (USA), prof. Val Samonis
(Kanada), prof. Kevin McKabe (USA), prof. Brian McCall (USA)
oraz prof. Richard Puntillo (USA).
Pracownicy Katedry sà bardzo szeroko zaanga˝owani w dzia∏alnoÊç dydaktycznà. Do informatora na r. ak. 2010/2011 zg∏oszone zosta∏y zaj´cia na studiach licencjackich i magisterskich
z nast´pujàcych przedmiotów: mikroekonomia (I i II), makroekonomia (I i II), Microeconomics (I i II), Macroeconomics I,
ekonomia mened˝erska, Managerial Economics, Advanced Microeconomics, paƒstwo a biznes, Business-Government Rela-
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tions in the European Context II, European Economics, European Strategies and International Business, ekonomia sektora publicznego, Public Sector Economics, polityka gospodarcza, integracja europejska, europejska integracja walutowa, integracja
walutowa, Monetary Integration, ekonomia zdrowia, Health
Economics, Economics as Social Theory, ekonomiczna teoria
zmiany, Theories of Economic Change, teoria wzrostu, Competitiveness of Regions. Oprócz tych zaj´ç pracownicy naszej Katedry oferujà bogatà ofert´ na studiach doktoranckich, podyplomowych oraz w programach WEMBA, CEMBA, CEMS i Master’s Studies in International Business.
Na potrzeby zaj´ç dydaktycznych dokonaliÊmy t∏umaczeƒ
wielu renomowanych podr´czników zachodnich. Katedra, jako
pierwsza w kraju, na poczàtku lat 1990. udost´pni∏a czytelnikowi polskiemu przek∏ad czo∏owego amerykaƒsko-brytyjskiego
podr´cznika ekonomii D. Begga, R. Dornbuscha i S. Fischera
(Mikroekonomia i Makroekonomia, wraz ze zbiorem zadaƒ;
PWE, red. nauk. przek∏adu: R. Rapacki). Do dziÊ ukaza∏y si´
cztery polskie wydania tej ksià˝ki. WÊród najwa˝niejszych, przet∏umaczonych przez nas podr´czników znalaz∏y si´ te˝: W.F. Sa-

muelson, S.G. Marks, Ekonomia mened˝erska, PWE (red. nauk.
przek∏adu: R. Rapacki); J. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN (red. nauk. przek∏adu: R. Rapacki); N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Mikroekonomia i Makroekonomia, PWE (red. nauk. przek∏adu: B. Czarny).
Cz∏onkowie zespo∏u Katedry wielokrotnie uzyskiwali nagrody i wyró˝nienia za dzia∏alnoÊç dydaktycznà. WÊród najwa˝niejszych osiàgni´ç w tej dziedzinie mo˝na wymieniç: dwukrotnà
nagrod´ dla najlepszego wyk∏adowcy w programie Master of
European Studies na uniwersytecie w Bonn (ZEI) w latach
2009–2010 (prof. R. Rapacki), wyró˝nienia w konkursach na
najlepszego wyk∏adowc´ w programach CEMBA, WEMBA,
CEMS i International Business (prof. M. Geldner, prof. J. Prokop,
prof. R. Rapacki), wielokrotnà obecnoÊç na liÊcie TOP-10 najlepszych dydaktyków w SGH (dr B. Czarny, dr P. Maszczyk, prof.
J. Prokop, dr M. Próchniak, prof. R. Rapacki, prof. A. Sulejewicz).
W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszym zespole,
zach´camy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
http://www.sgh.waw.pl/katedry/ke2/opis/

Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e – podobnie jak rok wczeÊniej – prof. Ryszard Rapacki zosta∏ wybrany
przez studentów najlepszym wyk∏adowcà i wyró˝niony nagrodà „ZEI-Best Lecturer Award 2009/2010”
w programie Master of European Studies prowadzonym w Zentrum für Europäische Integrationsforschung (ZEI) na Uniwersytecie w Bonn.
Nagroda zosta∏a wr´czona laureatowi osobiÊcie w czasie uroczystoÊci zakoƒczenia programu w Bonn
25 czerwca 2010.

Informacje o zespole Katedry Ekonomii II
Prof. zw. dr hab. Ryszard Rapacki.
Kierownik Katedry. Adjunct Profesor
na University of Minnesota; Senior Fellow i wyk∏adowca w Centre for European Integration Studies (ZEI), University
of Bonn. Stypendysta Fulbrighta, Visiting Scholar na uniwersytetach Michigan State i Minnesota w USA, Calgary
w Kanadzie i Escuela Superior de Economía w Meksyku.
D∏ugoletni konsultant UNIDO, UNDP i Sekretariatu ONZ.
Prowadzi badania w nast´pujàcych obszarach: teoria makroekonomii, polityka gospodarcza, transformacja systemowa w Europie Ârodkowej i Wschodniej, prywatyzacja,
finanse publiczne, wzrost gospodarczy i realna konwergencja. Hobby: przekraczanie granic (zw∏aszcza geograficznych i kulturowych, a tak˝e wyobraêni i w∏asnych mo˝liwoÊci), dobra literatura (Bobkowski, Garcia Marquez,
Márai, Murakami, Nabokow, Vargas Llosa), muzyka, tenis,
narty, windsurfing.

Dr hab. Marian Geldner, prof. nadzw.
SGH. Absolwent Wydzia∏u Handlu Zagranicznego SGPiS i od 1968 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomii. Adjunct Profesor (University of Minnesota). Zainteresowania badawcze M. Geldnera koncentrujà si´ na
problemach zagranicznych inwestycji
bezpoÊrednich i funkcjonowania przedsi´biorstw transnarodo-
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wych. Badania i goÊcinne wyk∏ady na uniwersytetach Sussex
(Wlk. Brytania), w Kopenhadze i Rutgers University (USA).
Wyk∏ada mikroekonomi´ i makroekonomi´. D∏ugoletni konsultant UNIDO, konsultant w doradztwie gospodarczym.
Cz∏onek rad nadzorczych. Obecnie dyrektor programu WEMBA (Warsaw Executive MBA) i koordynator kierunku International Economics w j´zyku angielskim na studiach licencjackich w SGH.

Dr hab. Ewa Freyberg, prof. nadzw.
SGH w swojej pracy badawczej wykorzystuje doÊwiadczenie zdobyte w trakcie
10-letniej dzia∏alnoÊci w rzàdzie i parlamencie. Zajmuje si´ politykà regionalnà
Unii Europejskiej oraz ocenà jakoÊci regulacji prawnych. Obecnie przygotowuje
ekspertyz´ dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, dotyczàcà sprawnoÊci polskiej administracji
w tworzeniu otoczenia instytucjonalnego przyjaznego dla
przedsi´biorców.

Dr hab. Ewelina Nojszewska, prof.
nadzw. SGH naukowo zajmuje si´ ekonomià zdrowia i funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia. Kierowa∏a pracami zespo∏u ds. reformy ochrony zdrowia
przy rzeczniku Praw Obywatelskich dr
Januszu Kochanowskim. Drugà kadencj´
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jest cz∏onkiem Rady NFZ. Prowadzi badania, t∏umaczy i pisze
ksià˝ki z tej dziedziny.

Dr hab. Jacek Prokop, prof. nadzw.
SGH jest pracownikiem Katedry od
1984 r. Doktorat z ekonomii uzyska∏
w Virginia Polytechnic Institute and State University w USA w 1991 r., zaÊ tytu∏
doktora habilitowanego w SGH w 2002 r.
W latach 1991–1998 pracowa∏ jako Adjunct Professor w Kellogg Graduate
School of Management, Northwestern University w USA.
W latach 2000–2008 goÊcinnie wyk∏ada∏ w Helsinki School
of Economics w Finlandii. W badaniach naukowych zajmuje
si´ teorià mikroekonomii i jej zastosowaniami. Swoje prace
publikowa∏ m.in. w: „Economics Letters”, „Journal of Economics”, „The Review of Financial Studies”, „The Journal of
Development Economics”, „The Japanese Economic Review”, „The International Journal of Industrial Organization”, „Research in Economics”, „EkonomiÊcie” oraz „Gospodarce Narodowej”. Oprócz pracy akademickiej jest równie˝ zaanga˝owany w praktyk´ gospodarczà; w latach
1995–1999 by∏ g∏ównym konsultantem w firmie PricewaterhouseCoopers w Waszyngtonie, a od 2004 r. do dziÊ pe∏ni
funkcj´ niezale˝nego cz∏onka Rady Nadzorczej Pekao Pioneer PTE S.A.

Dr hab. Aleksander Sulejewicz, prof.
nadzw. SGH. Absolwent Wydzia∏u
Handlu Zagranicznego SGPiS, M.Phil.
(Sussex University), Adjunct Professor
(University of Minnesota). Podaje si´ za
interdyscyplinarnego ekonomist´: mozoli si´ nad poszerzaniem wàskich horyzontów neoklasycznej ortodoksji, oportunistycznie ∏àczy cz∏onkostwo w radach nadzorczych spó∏ek publicznych z krytycznà analizà wybranych instytucji kapitalizmu, eklektycznie miesza wyk∏ady z zarzàdzania (American-style MBA) z refleksjà nad spo∏ecznymi treÊciami rozwoju (development studies). Lepiej trzymaç si´ od niego
z daleka.

Dr Jakub Borowski. Absolwent kierunku Finanse i bankowoÊç SGH, stypendysta DAAD (Uniwersytet Humboldta
w Berlinie). Specjalizuje si´ w zagadnieniach dotyczàcych polityki pieni´˝nej,
strategii przystàpienia Polski do strefy euro oraz korzyÊci i kosztów wprowadzenia
euro w Polsce. Uczestnik sta˝y badawczych w Narodowym Banku Austrii, Ifo Institut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie
Finansów RFN. W latach 2002–2007 kierowa∏ Wydzia∏em
Polityki Pieni´˝nej w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP, w latach 2003–2004 zespo∏em, który opracowa∏ Raport na temat korzyÊci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro. W latach 2009–010 wspó∏tworzy∏ raport nt. wp∏ywu organizacji Mistrzostw Europy w Pi∏ce
No˝nej UEFA EURO 2012 na polskà gospodark´.
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Dr Bogus∏aw Czarny interesuje si´ ekonomià, osobliwoÊciami ekonomii, wiarygodnoÊcià ekonomii, historià ekonomii,
ludêmi ekonomii, nauczaniem ekonomii.
Publikuje akademickie podr´czniki
(w PWE w∏aÊnie ukazuje si´ 3. wydanie
jego Podstaw ekonomii, prawie 700 s.!)
i pisuje o metodologii ekonomii (OW SGH w∏aÊnie og∏osi∏a
2. wydanie jego pracy Pozytywizm a sàdy wartoÊciujàce
w ekonomii). Hobby? Zadawanie g∏upich pytaƒ w celu dra˝nienia spokojnych ludzi; filozofia (Stanis∏aw Lem); literatura
(W∏adimir Nabokow); muzyka (Lisa Gerrard); kino (Andriej
Tarkowski).

Dr Piotr Maszczyk zajmuje si´ szeroko
rozumianà problematykà ekonomii instytucjonalnej, ze szczególnym uwzgl´dnieniem instytucji sektora publicznego.
To ostatnie zagadnienie nie jest mu obce
równie˝ w warstwie empirycznej, bo prac´ adiunkta w SGH (wcià˝) udaje mu si´
harmonijnie ∏àczyç z zatrudnieniem na
stanowisku radcy ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Lubiany przez studentów – w ostatniej edycji konkursu MAGLA zosta∏ wybrany inspiracjà roku przez studentów studium licencjackiego – nieskromnie przyznaje, ˝e po
prostu lubi uczyç, a tajemnica jego sukcesu to nie tylko lepsze oceny, jakie stawia, ale przede wszystkim ciekawe i sk∏aniajàce do myÊlenia wyk∏ady i çwiczenia.

Dr Mateusz Mokrogulski w swych zainteresowaniach naukowych koncentruje
si´ na problemach mikroekonomii,
a zw∏aszcza struktur rynkowych i analiz
wybranych us∏ug bankowych. Jest zwolennikiem stosowania metod iloÊciowych
w ekonomii, ale nie w oderwaniu od rzeczywistoÊci. Doktorat, który obroni∏
w kwietniu br., dotyczy∏ mechanizmów dyskryminacji cenowej funkcjonujàcych na rynku lokat strukturyzowanych
w Polsce. Czas wolny (nie ma go, niestety, du˝o) z przyjemnoÊcià sp´dza z rodzinà, zupe∏nie amatorsko gra na pianinie i lubi p∏ywaç.

Dr Mariusz Próchniak prac´ w Katedrze rozpoczà∏ w 1999 r. jako asystent
sta˝ysta. W 2002 r. ukoƒczy∏ studia
w SGH na kierunku MIESI (dyplom
z wyró˝nieniem). W 2009 r. obroni∏ prac´ doktorskà nt. czynników wzrostu gospodarczego w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej. Jego zainteresowania
naukowe dotyczà makroekonomii, a przede wszystkim wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz realnej konwergencji. Jest
autorem bàdê wspó∏autorem licznych referatów naukowych
i artyku∏ów publikowanych w takich czasopismach, jak
„Ekonomista”, „Gospodarka Narodowa”, „Eastern European
Economics”, „Post-Communist Economies”, „Hitotsubashi
Journal of Economics”.
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Dr Agnieszka Stà˝ka-Gawrysiak
w 2003 r. ukoƒczy∏a studia w SGH (kierunek Ekonomia). W latach 2003–2007
by∏a asystentkà w Katedrze Empirycznych Badaƒ Ekonomicznych i Ekonometrii Uniwersytetu we Freiburgu (Niemcy);
na tym˝e uniwersytecie uzyska∏a
w 2007 r. stopieƒ doktora nauk ekonomicznych (summa cum
laude). Od 2008 r. zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Ekonomii II SGH, z którà by∏a zwiàzana jako asystent–sta˝ysta
podczas studiów; od 2007 r. pracuje tak˝e w Instytucie Ekonomicznym w NBP. Jej zainteresowania badawcze obejmujà
makroekonomi´ gospodarki otwartej, integracj´ walutowà,
ekonomi´ kursu walutowego i polityk´ pieni´˝nà, a tak˝e makroekonometri´ stosowanà. Jej praca doktorska zosta∏a
w 2008 r. wyró˝niona Nagrodà Olgi Radzyner, przyznawanà
przez Narodowy Bank Austrii m∏odym ekonomistom z Europy Ârodkowo- i Po∏udniowo-Wschodniej za wybitne osiàgni´cia naukowe w dziedzinie europejskiej integracji gospodarczej.

Dr Ma∏gorzata Znoykowicz-Wierzbicka naukowo zajmuje si´ problematykà
integracji europejskiej, a w szczególnoÊci – integracji walutowej i koordynacji
polityki gospodarczej krajów cz∏onkowskich UE. Z radoÊcià i niema∏à satysfakcjà prowadzi zaj´cia z mikro- i makroekonomii. W latach 2005–2006 stypendystka Fulbrighta w USA. Od niedawna sprawuje funkcj´
kierownika wspó∏finansowanego ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego projektu „Globalna SGH” – umo˝liwiajàcego w∏àczenie do oferty SGH dwóch kierunków studiów I stopnia (MSG i MIESI) w j´zyku angielskim. W chwilach wolnych od pracy – pasjonatka kultury staro˝ytnej Grecji i Rzymu. Przede wszystkim zaÊ – dumna mama dwóch
szkrabów, stawiajàcych codziennie nowe wyzwania ró˝nego
kalibru…

Mgr Patrycja Graca-Gelert przygotowuje rozpraw´ doktorskà na temat wp∏ywu integracji z Unià Europejskà na zró˝nicowanie dochodów w Polsce. Z Katedrà
zwiàzana jest od III roku studiów
(2000 r.), kiedy to zacz´∏a prowadziç çwiczenia z podstaw ekonomii. Jej zainteresowania naukowe koncentrujà si´ wokó∏
makroekonomii, ekonomii neoinstytucjonalnej i ekonomii dobrobytu. W latach 2006–2007 by∏a stypendystkà Fulbrighta na
uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Mgr Katarzyna Saczuk naukowo interesuje si´ teorià ekonomii i modelowaniem
ekonomicznym, zw∏aszcza rynku pracy
i migracji. Przygotowuje prac´ doktorskà,
która mieÊci si´ w nurcie szeroko poj´tej
ekonomii szcz´Êcia. Analizuje w niej
skutki uwzgl´dnienia w wybranych modelach ekonomicznych faktu, ˝e ludzie
porównujà si´ do innych.
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Doktorant mgr Adam Czerniak zajmuje
si´ problemami z pogranicza socjologii
ekonomicznej i ekonomii instytucjonalnej. W 2007 r. sta˝ysta w Banku Âwiatowym, w latach 2007–2008 analityk ekonomiczny w Fundacji FOR, a od lutego
2008 r. ekonomista w Invest-Banku. Stypendysta Ronald Coase Institute. Wspó∏autor badania na temat
ekonomicznych skutków organizacji Euro 2012 w Polsce
i cz∏onek honorowy dzia∏ajàcego przy Katedrze SKN Mikroekonomii Stosowanej.

Doktorant mgr Adam Karbowski
przygotowuje w Katedrze rozpraw´
doktorskà poÊwi´conà modelowaniu
wspó∏pracy przedsi´biorstw w zakresie
badaƒ i rozwoju. Oprócz problematyki
innowacyjnoÊci interesuje si´ tak˝e
ekonomià behawioralnà oraz zastosowaniami metody eksperymentalnej
w badaniach ekonomicznych.

Doktorant mgr Krzysztof Makowski
zawodowo zajmuje si´ statystykà inwestycji portfelowych i bezpoÊrednich bilansu p∏atniczego. Jego zainteresowania
naukowe krà˝à wokó∏ zastosowania teorii gier oraz analizy opcji rzeczywistych
w modelowaniu mikroekonomicznym.
Przygotowuje rozpraw´ doktorskà na temat wp∏ywu opcji rzeczywistych na proces monopolizacji
poprzez fuzje i przej´cia przedsi´biorstw. W wolnych
chwilach ch´tnie zamienia podr´czniki na ksià˝ki kucharskie.

Doktorant mgr ¸ukasz Skrok. Doktorant, a w wolnym czasie wspó∏pracownik
Fundacji Naukowej Instytutu Badaƒ
Strukturalnych oraz student matematyki
na Uniwersytecie Warszawskim. Szczególnie interesuje si´ ekonomià sportu
i normami spo∏ecznymi, ale nie lubi ograniczaç si´ do tych tematów. Z przyczyn
popytowych, du˝o czasu poÊwi´ca na analiz´ skutecznoÊci
rozmaitych elementów polityki gospodarczej. Dla odpr´˝enia
grywa w squasha.

Doktorant mgr Pawe∏ Szczepaƒski. Absolwent kierunku Ekonomia w SGH oraz
British and European Law Programme
University of Cambridge. Student II Edycji
Stacjonarnych Studiów Doktoranckich
SGH oraz studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowania naukowe z pogranicza ekonomii i finansów – finanse publiczne,
fuzje i przej´cia.
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Biuro ds. Absolwentów
Biuro ds. Absolwentów powsta∏o w maju br. (wczeÊniejsze
nazwy tej jednostki to: Centrum Karier i Fundraisingu, Centrum Karier, OÊrodek Promocji Absolwentów).
G∏ównymi zadaniami Biura ds. Absolwentów jest nawiàzywanie i utrzymywanie Êcis∏ych zwiàzków absolwentów
z Uczelnià, pomoc studentom i absolwentom w zakresie doradztwa zawodowego i poszukiwania miejsc praktyk, sta˝y
oraz pracy w kraju i za granicà, a tak˝e wsparcie ich przy
planowaniu Êcie˝ki kariery zawodowej. Biuro wydaje tak˝e
Kart´ Absolwenta, dajàcà mo˝liwoÊç korzystania z bogatej
oferty zni˝ek u partnerów programu rabatowego. Organizujemy tak˝e uroczystoÊç zakoƒczenia studiów, która jest zwykle niezapomnianym prze˝yciem dla absolwentów i ich najbli˝szych.
Biurem kieruje dr And˝elika Kuênar, pozostali pracownicy
to: El˝bieta Dobromiƒska, Anna Matysiak, Magdalena Morzanowska, Marta Prokopek-PyÊk (doradca zawodowy), Kinga
Strzelecka (doradca zawodowy); wspó∏pracuje z nami Krzysztof Radomaƒski, który jest redaktorem technicznym serwisu
Kariera.

Oferty praktyk, pracy i sta˝y
Wspó∏pracujemy z wieloma firmami, pozyskujàc tym samym oferty praktyk, sta˝y i pracy dla naszych studentów i absolwentów. Wspó∏pracujemy tak˝e z AIESEC (w zakresie
praktyk zagranicznych), który dla studentów SGH otworzy∏
swoje bazy z ofertami praktyk i sta˝y na ca∏ym Êwiecie.
Prowadzimy serwis internetowy Kariera, dost´pny pod adresem http://kariera.sgh.waw.pl. Serwis ten to nie tylko strona
internetowa z ofertami pracy. To przede wszystkim nowoczesna platforma komunikacji pomi´dzy pracodawcami a studentami i absolwentami SGH. Dzi´ki po∏àczeniu wielu ró˝nych
funkcjonalnoÊci pomaga ona studentom i absolwentom
w efektywnym wejÊciu na rynek pracy, dajàc równie˝ pracodawcom mo˝liwoÊç aktywnego udzia∏u w ca∏ym procesie.
Ka˝dy student SGH mo˝e w ∏atwy sposób staç si´ u˝ytkownikiem serwisu Kariera i w pe∏ni poznaç jego zalety.

Co studentom i absolwentom
oferuje serwis Kariera?
Jego najwi´kszà zaletà jest znacznie szybszy i ∏atwiejszy
ni˝ dotychczas dost´p do aktualnych ofert praktyk, sta˝y i pracy o tematyce ÊciÊle zwiàzanej z kierunkami studiów oferowanymi przez SGH, jak równie˝ o charakterze zbie˝nym z preferencjami studentów naszej Uczelni. Codziennie w serwisie pojawia si´ kilkanaÊcie nowych ofert, z których 4 najnowsze sà
wyÊwietlane na stronie g∏ównej serwisu.
Ponadto ka˝dy student/absolwent ma mo˝liwoÊç zapisania
i ponownego wyÊwietlania oferty, która szczególnie go zainteresowa∏a, korzystajàc z funkcji schowka. Przy wczeÊniejszym skorzystaniu z kreatora CV, dost´pnego w profilu u˝ytkownika, mo˝na w wygodny sposób na zapami´tanà ofert´
odpowiedzieç, przesy∏ajàc swojà aplikacj´ do wybranego pracodawcy.
Serwis stanowi tak˝e êród∏o wielu cennych informacji,
m.in. na temat rekrutacji, poszukiwania pracy oraz doskonalenia zawodowego, znajdujàcych si´ w dziale „Artyku∏y”. Mo˝na tam znaleêç artyku∏y podzielone na sekcje, takie jak: „Poszukiwanie pracy”, „Technologie”, „Rynek pracy” itp.
Dodatkowo serwis dostarcza aktualnych informacji o wydarzeniach, takich jak: warsztaty i szkolenia, umo˝liwiajàc zapi-
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sy online. Serwis usprawnia równie˝ proces zapisów na testy
psychologiczne oraz konsultacje z doradcà zawodowym, oferujàc wglàd w dost´pne terminy i mo˝liwoÊç rezerwacji miejsca w konkretnym dniu i o konkretnej godzinie.
Nale˝y te˝ wspomnieç o dziale „WiadomoÊci”, w którym
regularnie zamieszczane sà najÊwie˝sze informacje o bie˝àcych wydarzeniach, projektach, konkursach, programach bàdê
targach, majàcych miejsce nie tylko w naszej Uczelni, ale równie˝ w innych instytucjach, tak˝e zagranicznych.
Z kolei w rozsy∏anym raz w miesiàcu newsletterze ka˝dy
zarejestrowany student oraz absolwent mo˝e znaleêç krótkie
wzmianki o wszystkich bie˝àcych informacjach zamieszczanych w serwisie. Ponadto co tydzieƒ u˝ytkownicy serwisu
otrzymujà newsletter z aktualnymi ofertami pracy, praktyk
i sta˝y.

Spotkania z pracodawcami
Organizujemy tak˝e spotkania z pracodawcami, które sà doskona∏à okazjà do poznania dzia∏alnoÊci firmy, zdobycia informacji na temat planowanych rekrutacji, programu praktyki
i sta˝y, organizowanych konkursów itd. oraz nawiàzania
pierwszych zawodowych kontaktów, co w przysz∏oÊci mo˝e
zaowocowaç d∏ugoletnià wspó∏pracà.

Doradztwo zawodowe
Biuro ds. Absolwentów Êwiadczy us∏ugi w zakresie doradztwa zawodowego. Doradca zawodowy udziela porad w zakresie wyboru odpowiedniego kierunku studiów oraz zawodu lub
stanowiska pracy, a tak˝e dostarcza studentom informacji
o ich indywidualnym potencjale intelektualnym i osobowoÊciowym (na podstawie przeprowadzanych testów kompetencyjnych). Ponadto pomaga w racjonalnym planowaniu Êcie˝ki
kariery oraz dokonywaniu bardziej trafnych wyborów w przysz∏oÊci.
Konsultacje odbywajà si´ dwuetapowo:
– testy psychologiczne,
– rozmowa indywidualna.
W badaniach psychologicznych mogà wziàç udzia∏ wszyscy
studenci (niezale˝nie od trybu i roku studiów) oraz absolwenci SGH, z zastrze˝eniem, ˝e od obrony pracy dyplomowej nie
up∏ynà∏ wi´cej ni˝ rok. Badani wype∏niajà dwa testy kompetencyjne i specjalnie przygotowanà ankiet´, nast´pnie odbywajà godzinà rozmow´ indywidualnà z doradcà zawodowym.
Na poczàtku spotkania student otrzymuje tzw. „charakterystyk´ psychologicznà”, zawierajàcà ogólny opis zbadanych cech
osobowoÊci, poziom inteligencji ogólnej, z dominujàcymi
zdolnoÊciami intelektualnymi, ogólne sugestie zawodowe,
charakterystyk´ mocnych i s∏abych stron w∏asnej osobowoÊci.
Jest to podstawa do dyskusji z psychologiem i ustalenia optymalnej Êcie˝ki edukacji i kariery.
Ka˝dy student/absolwent na koniec rozmowy indywidualnej otrzymuje „Rekomendacj´ psychologicznà”, zawierajàcà
rozszerzony opis mocnych stron osobowoÊci. Rekomendacja
ta jest dokumentem sformalizowanym, podpisywanym przez
psychologa i skierowanym do przysz∏ego pracodawcy. Stanowi form´ promowania studentów i absolwentów SGH na rynku pracy.

Warsztaty
Biuro cyklicznie organizuje warsztaty poÊwi´cone autoprezentacji, rozmowie kwalifikacyjnej oraz zasadom pisania do-
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kumentów aplikacyjnych. Ich celem jest przygotowanie absolwentów i studentów do skutecznego wejÊcia na rynek pracy.
Podczas warsztatów mo˝na poznaç swoje predyspozycje zawodowe oraz nauczyç si´ sztuki prezentacji i prowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej. Tematyka warsztatów to: rekrutacja, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja oraz automotywacja. Program warsztatów obejmuje m.in.: okreÊlenie
w∏asnych predyspozycji na podstawie testów i kwestionariuszy psychologicznych; psychologiczne aspekty doboru osoby
do stanowiska pracy; dokumenty aplikacyjne (forma i zawartoÊç merytoryczna); rekrutacja i selekcja – stosowane metody;
autoprezentacja.

Zapraszamy wszystkich studentów do rejestracji w serwisie
Kariera oraz uczestnictwa w warsztatach organizowanych
przez Biuro ds. Absolwentów. Ju˝ od pierwszego roku warto
wyznaczyç swojà Êcie˝k´ kariery i konsekwentnie jà realizowaç!
Biuro ds. Absolwentów znajduje si´ w pok. 132–135 za Aulà G∏ównà.
Zapraszamy codziennie od 8.00 do 16.00, tel. (22) 564 9472,
e-mail: serwis.kariera@sgh.waw.pl, ba@sgh.waw.pl
Wi´cej informacji na stronach internetowych serwisu i Biura: www.kariera.sgh.waw.pl, www.sgh.waw.pl/ba/
Anna Matysiak

Harmonia spo∏ecznoÊci
o odmiennych korzeniach etnicznych
– przyk∏ad dla wspó∏czesnej Europy?
Prezentowana ksià˝ka opisuje model wielokulturowoÊci w Rzeczypospolitej Obojga Narodów
z osobnà cz´Êcià poÊwi´conà autonomii ˚ydów, którzy w tamtej epoce nie zamierzali si´ asymilowaç i dà˝yli efektywnie do utrwalenia swojej to˝samoÊci. Autonomia ˝ydowska z sejmem, sejmikami i trybuna∏ami tworzonymi na wzór instytucji szlacheckich jest godnym uwagi precedensem historycznym o dwóchsetletniej trwa∏oÊci, zapewniajàcym pe∏nà to˝samoÊç tej ludnoÊci
w ramach Rzeczypospolitej. Analiza modelu wielokulturowoÊci w Rzeczypospolitej wraz z jej
warunkami ustrojowymi jest poprzedzona teoretycznymi i analitycznymi ustaleniami dotyczàcymi samego modelu i jego konfrontacjà ze wspó∏czesnym modelem wielokulturowym.
W opracowaniu dowodzi si´, ˝e w odró˝nieniu od Unii Europejskiej, w unii tworzàcej Rzeczpospolità Obojga Narodów zasada wielokulturowoÊci by∏a realizowana bezkonfliktowo, poniewa˝ Rzeczpospolita nie ingerowa∏a w ˝ycie wewn´trzne samorzàdnych wspólnot, których ramy
sama okreÊla∏a. Regu∏à by∏o, ˝e wspólnoty kierowa∏y si´ zasadami prawa w∏asnego, a nie prawem Rzeczypospolitej.
Zasada wielokulturowoÊci w Rzeczypospolitej realizowana by∏a w toku samoczynnej ewolucji naturalnej, nie by∏a sztucznym tworem odgórnej biurokracji ani aktywnoÊci prawnej, które mia∏yby tworzyç ogólne i szczegó∏owe ramy ustrojowe zgodne z zaleceniami rozumu politycznego. Rzeczpospolita, w odró˝nieniu od wspó∏czesnej Unii Europejskiej, by∏a organizmem ustrojowym budowanym na doÊwiadczeniu pokoleƒ, bez nak∏adania na spo∏eczeƒstwo i jednostki
projektów rozumowo obmyÊlonych.

Kompendium wiedzy pozwalajàcej na ocen´
poziomu p∏ynnoÊci finansowej, strategii p∏ynnoÊci
oraz na podejmowanie racjonalnych decyzji
w zakresie p∏ynnoÊci finansowej
P∏ynnoÊç finansowa rozumiana jako zdolnoÊç przedsi´biorstwa do regulowania bie˝àcych zobowiàzaƒ i koniecznych wydatków1 jest wyjàtkowo istotnym elementem zarzàdzania finansami
spó∏ki. W krótkim okresie to p∏ynnoÊç, a nie rentownoÊç decyduje o jej istnieniu na rynku.
W Wielkiej Brytanii ok. 75?80% firm bankrutujàcych to przedsi´biorstwa z dodatnià rentownoÊcià, które mimo to nie by∏y w stanie regulowaç zobowiàzaƒ. W Polsce cz´sto zapomina si´ o nale˝ytym monitorowaniu p∏ynnoÊci przedsi´biorstwa, co mo˝e prowadziç do bankructwa firmy.
Dyrektorzy finansowi cz´sto zaczynajà zarzàdzaç nià w sposób aktywny dopiero w momencie
stwierdzenia, ˝e spad∏a ona na alarmujàco niski poziom. T´ sytuacj´ D. W´dzki przedstawia obrazowo jako?∏atanie dziury w kad∏ubie tonàcego statku?.
W Polsce i na Êwiecie wydano liczne opracowania na temat analizy p∏ynnoÊci, zarówno w uj´ciu teoretycznym, jak i praktycznym. Jakkolwiek wyró˝nia si´ dwie podstawowe grupy mierników p∏ynnoÊci (statyczne i dynamiczne), mo˝na zauwa˝yç, ˝e jest ona oceniana najcz´Êciej przez
pryzmat wskaêników statycznych, jako najmniej skomplikowanych. Autorzy niniejszego opracowania wychodzà z za∏o˝enia, ˝e tego rodzaju analiza, w oderwaniu od pomiaru dynamicznego, nie spe∏nia wymogów kompleksowej oceny p∏ynnoÊci w przedsi´biorstwie. W konsekwencji mo˝e to doprowadziç do b∏´dnej oceny sytuacji finansowej firmy
i do zwi´kszenia ryzyka jej upad∏oÊci. Celem opracowania jest zaprezentowanie minimalnego kompendium wiedzy pozwalajàcej na ocen´ poziomu p∏ynnoÊci finansowej, strategii p∏ynnoÊci oraz na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie p∏ynnoÊci finansowej.
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Perspektywy rozwoju anio∏ów biznesu w Polsce
Rynek indywidualnych inwestorów kapita∏owych rozwija si´ coraz bardziej.
Mo˝na wyró˝niç kilka wa˝nych trendów
zachodzàcych obecnie wÊród anio∏ów
biznesu.
Pobudzenie przedsi´biorczoÊci w ostatnich latach doprowadzi∏o do dynamicznego rozwoju sektora ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw w gospodarce. Luka
Macmillana, z jakà borykajà si´ poczàtkujàcy przedsi´biorcy, okaza∏a si´ ogromnà
szansà dla indywidualnych inwestorów.
Zaanga˝owane przez nich kapita∏y cz´sto
przynosi∏y im fortun´, i tym samym wypromowa∏y instytucj´ anio∏a biznesu.
WiadomoÊç o ponadprzeci´tnych zyskach
spowodowa∏a, ˝e obecnie coraz wi´cej
osób rozpoczyna indywidualnà dzia∏alnoÊç kapita∏owo-inwestycyjnà. Âwiadczy
to o wcià˝ niewykorzystanym potencjale
tego rynku.
Brak wiedzy i doÊwiadczenia wÊród
poczàtkujàcych anio∏ów biznesu oraz
ograniczenia kapita∏owe i unikanie nadmiernego ryzyka przez aktywnych inwestorów prowadzi do post´pujàcej formalizacji rynku i organizowania ró˝nego typu
zrzeszeƒ. Ostatnie lata to okres wzmo˝onego zak∏adania syndykatów w USA
i sieci anio∏ów biznesu w Europie. Podobnym zjawiskiem jest obecnie bardzo popularne zak∏adanie funduszy zalà˝kowych przez prywatne osoby.
Innym zjawiskiem jest zacieÊnianie
wspó∏pracy pomi´dzy anio∏ami biznesu
a funduszami venture capital. Zazwyczaj takie porozumienie wywo∏uje korzystny dla obu stron efekt synergii.
Dzi´ki partnerstwu wzrasta efektywnoÊç
i wyniki ca∏ego rynku private equity.
Mo˝na przyjàç, ˝e wspó∏czesne projekty
wspierane przez anio∏ów biznesu stanà
si´ przysz∏ymi inwestycjami funduszy
venture capital.
Rynek anio∏ów biznesu w Polsce zaczà∏ wykszta∏caç si´ w drugiej po∏owie lat
90. zesz∏ego stulecia, co ma bezpoÊredni
wp∏yw na jego obecny stan. W kraju istnieje jeszcze wysoki odsetek niewykorzystanych kapita∏ów, które nale˝y uruchomiç. Barierami rozwoju sà: niewiedza,
brak doÊwiadczenia i obawy polskich inwestorów oraz przedsi´biorców.
Jednym z najwa˝niejszych sposobów
pokonywania barier rozwoju jest two-

rzenie sieci anio∏ów biznesu i pog∏´bianie ich dzia∏alnoÊci. Przystàpienie Polski do struktur unijnych spowodowa∏o
nap∏yw Êrodków finansowych, które pozwoli∏y na za∏o˝enie kilku lokalnych
sieci w ró˝nych cz´Êciach kraju. Pieniàdze przekazane zosta∏y w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego i Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Finansowe wsparcie z Unii, w kontekÊcie dzia∏alnoÊci anio∏ów biznesu,
mia∏o na celu wzrost ÊwiadomoÊci i wiedzy na temat indywidualnych inwestorów kapita∏owych, pobudzenie biernych
podmiotów do dzia∏ania i stworzenie infrastruktury dla tego rynku. Wszystkie te
dzia∏ania mia∏y w konsekwencji doprowadziç do wzrostu konkurencyjnoÊci
polskiej gospodarki.
W 2004 roku w kraju dzia∏a∏a jedna organizacja o zasi´gu ogólnopolskim. By∏a
to Polska Sieç Anio∏ów Biznesu Polan
PolBAN utworzona w 2003 r. Unijne dotacje pozwoli∏y na stworzenie kolejnych
sieci. Dzi´ki kolejnym Êrodkom w 2005 r.
powsta∏a druga ogólnopolska sieç Lewiatan Business Angels (LBA) i szereg lokalnych organizacji: w 2006 r. zosta∏a za∏o˝ona Âlàska Sieç Anio∏ów Biznesu (SilBAN), w 2007 r. Lubelska Sieç Anio∏ów
Biznesu (LAB) i Regionalna Sieç Inwestorów Kapita∏owych (RESIK), a w 2009
Sieç Anio∏ów Biznesu Amber oraz Gildia
Anio∏ów Biznesu. Od roku 2003, kiedy
zacz´∏a funkcjonowaç pierwsza organizacja, w ciàgu 6 lat na terenie kraju powsta∏o 7 nowych zrzeszeƒ inwestorów kapita∏owych. O pomyÊlnym rozwoju polskich
sieci Êwiadczy ich cz∏onkostwo w Europejskiej Sieci Anio∏ów Biznesu (EBAN).
Jest to mi´dzynarodowa organizacja,
zrzeszajàca europejskich inwestorów oraz
sieci anio∏ów biznesu, która prowadzi badania rynku oraz wspó∏pracuje z Komisjà
Europejskà w kwestii polityki dotyczàcej
anio∏ów biznesu. Z polskich zrzeszeƒ do
jej struktur nale˝à: PolBAN, LBA oraz
SilBAN.
Jednak wcià˝ wi´kszoÊç kraju poza dost´pem do ogólnopolskich organizacji nie
jest obj´ta ˝adnym innym programem.
Dlatego te˝ w celu rozwoju rynku anio∏ów biznesu w Polsce konieczne jest za-

k∏adanie
kolejnych
zrzeszeƒ w pozosta∏ych województwach.
Na szczególnà uwag´
zas∏uguje region po∏udniowo-zachodniej
Polski. Województwa
dolnoÊlàskie i wielkoMicha∏ Konowrocki
polskie z du˝ym potenjest absolwentem
cja∏em gospodarczym SGH w Warszawie,
mogà okazaç si´ doskoukoƒczy∏ finanse
na∏ym rynkiem dla ini rachunkowoÊç.
dywidualnych inwestoW 2010 roku
napisa∏ prac´
rów
kapita∏owych.
Stworzenie baz inwe- poÊwi´conà aspektom
dzia∏alnoÊci sieci
storów ch´tnych do
anio∏ów biznesu.
podj´cia ryzyka jest zadaniem, które stoi przed formalnymi organizacjami rynku.
Poza propagowaniem idei anio∏ów
biznesu i ich zrzeszaniem, polskie stowarzyszenia inwestorów indywidualnych powinny koordynowaç wspó∏prac´
na linii inwestor – paƒstwo. Co prawda
rzàdy zauwa˝y∏y ju˝ pozytywne aspekty
dzia∏alnoÊci sieci i syndykatów i sà ch´tne do podj´cia z nimi wspó∏pracy, jednak nie przek∏ada si´ to jeszcze na wymierne dzia∏ania. Organizacje powinny
staç si´ najwa˝niejszymi reprezentantami anio∏ów biznesu i ich interesów
przed paƒstwem, dà˝àc w tych dzia∏aniach do walki z biurokracjà i intensyfikacji kontaktów publicznego sektora badaƒ i nauki z prywatnymi inwestorami.
Wa˝nym trendem wp∏ywajàcym na
kszta∏towanie rynku w przysz∏oÊci b´dzie
zwi´kszajàca si´ sk∏onnoÊç inwestorów
do zak∏adania kilkuosobowych funduszy
poza sieciami. Konsekwencjà takich dzia∏aƒ b´dzie marginalizacja roli zrzeszeƒ jako poÊredników inwestycyjnych. Zak∏adajàc pozytywne ziszczenie si´ takiego
scenariusza, sieci nadal b´dà odgrywaç
istotnà rol´ na rynku. Mianowicie mogà
one staç si´ oÊrodkiem zapewniajàcym
indywidualnym inwestorom us∏ugi, których nie zapewni im ˝aden inny podmiot.
Szkolenia, fora informacyjne, prowadzenie dialogu z paƒstwem czy wielostronne
pozyskiwanie i publikowanie informacji
na temat rynku anio∏ów biznesu mogà odbywaç si´ tylko dzi´ki pracy takich organizacji.
Micha∏ Konowrocki

Pracodawca Roku, Idealny Pracodawca,
a mo˝e Pracodawca Marzeƒ?
Jesienna aura za oknem jest znakiem dla absolwentów i studentów ostatnich lat do podj´cia nowych wyzwaƒ zawodowych. W∏aÊnie wtedy, po zakoƒczeniu wakacyjnych sta˝y lub
uporaniu si´ z pracà magisterkà, wielu z nich myÊli o znalezieniu sta∏ego zatrudnienia, najlepiej u dobrego pracodawcy. Dobrego, czyli jakiego?
Od kilku lat bardzo modne sta∏y si´ w Polsce rankingi pracodawców, które prezentujà najatrakcyjniejsze miejsca pracy.
Zyska∏y one szczególnie na znaczeniu w latach 2007-2008,
kiedy to pracownicy, a nie pracodawcy, byli „silniejszà” grupà
na rynku pracy ze wzgl´du na niski poziom bezrobocia, a tym
samym zmniejszenie poda˝y pracy. Mimo ˝e obecna sytuacja
umocni∏a nieco pozycj´ pracodawców na rynku pracy, to rywalizacja o wysoko wykwalifikowanych pracowników nadal
trwa. Nadal te˝ firmy zabiegajà o obecnoÊç w rankingach,
traktujàc je jako element strategii budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.
Do najbardziej popularnych badaƒ wy∏aniajàcych list´ najlepszych miejsc pracy nale˝à te, które sà przeprowadzane
wÊród studentów i absolwentów uczelni. Mowa tu mi´dzy innymi o badaniu Universum Student Survey, które pierwszy raz
zosta∏o przeprowadzone w Polsce w 2007 roku. W oparciu
o wyniki badania firma Universum og∏asza ranking Idealnych
Pracodawców. Grup´ respondentów stanowià studenci szkó∏
wy˝szych. Badanie polega na wype∏nieniu ankiety on-line, na
podstawie której wy∏aniani sà Idealni Pracodawcy w 7 kategoriach: biznes, bran˝a humanistyczna, medycyna i farmacja, in˝ynieria, nauki Êcis∏e, IT oraz prawo. W tabeli 1 zosta∏y zaprezentowane wyniki dla kategorii biznes oraz prawo.
Tabela 1. Universum Polish Student Survey 2010

Miejsce
Nazwa firmy
Kategoria: Biznes
1.
TVN S.A.
2.
Ernst & Young
3.
PricewaterhouseCoopers
4.
L’Oréal Polska
5.
Google Poland
6.
Deloitte
7.
Procter & Gamble
8.
KPMG
9.
Nestlé Polska
10.
Mars Polska
11.
Polskie Linie Lotnicze LOT
12.
Unilever
13.
Grupa ˚ywiec
14.
PKO Bank Polski
15.
Coca-Cola (HBC Polska, Poland Services)
Kategoria: Prawo
1.
Ernst & Young
2.
PricewaterhouseCoopers
3.
TVN S.A.
4.
Deloitte
5.
Polskie Linie Lotnicze LOT
6.
Google Poland
7.
KPMG
8.
L’Oréal Polska
9.
PKO Bank Polski

2

Miejsce
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa firmy
Microsoft
Grupa ITI
Bank Zachodni WBK
Empik Grupa
McKinsey & Company Poland
Bank PeKaO S.A.

èród∏o: http://www.idealnypracodawca.pl/ua.php?p=rankingi, [03.
09.2010].

Innym przyk∏adem badania jest ogólnopolski ranking pracodawców Kompas. Pierwszy raz zosta∏ on przeprowadzony
w 2004 roku z inicjatywy Studenckiego Ko∏a Naukowego
Konsultingu SGH. Podstawà badania by∏a ankieta, w której
respondenci mieli wskazaç pracodawców, którzy najlepiej
odpowiadali kryteriom postawionym w pytaniach. W ten
sposób wy∏aniajà oni liderów w kategoriach: Pracodawca
Marzeƒ, PrzyjaznoÊç, ObecnoÊç na Uczelni, Kariera i Rozwój. W V edycji badania, przeprowadzonej w 2009 roku, na
miano Pracodawcy Marzeƒ zdaniem studentów zas∏u˝y∏y
nast´pujàce firmy: Gogle (bran˝a: High-Tech), Procter &
Gamble (bran˝a: FMCG), PricewaterhouseCoopers (bran˝a:
konsulting), Toyota (bran˝a: przemys∏) oraz Ministerstwo
Finansów (bran˝a: finanse).
Preferencje odnoÊnie miejsca pracy bada równie˝ mi´dzynarodowa organizacja studencka AIESEC. Ranking Pracodawca Roku 2009 to ju˝ 18 edycja tego badania, w której
wzi´∏o udzia∏ blisko 5000 studentów z 43 uczelni kszta∏càcych studentów na kierunkach ekonomicznych. Firmy najlepiej ocenione wÊród studentów w tym badaniu zosta∏y przedstawione w tabeli 2. Warto podkreÊliç, ˝e wyró˝nieni pracodawcy pojawili si´ równie˝ w wy˝ej opisanych rankingach.
Tabela 2. Wyniki badania Pracodawca Roku 2009 przeprowadzonego przez organizacj´ AIESEC

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa firmy
PricewaterhouseCoopers
Ernst & Young
Deloitte
KPMG
Google
ING Bank Âlàski
Mars Polska
Nestlé Polska
Procter & Gamble
McKinsey & Company
Alior Bank
BRE (w tym mBank)
Unilever Polska
Danone
State Street

èród∏o: Raport AIESEC Polska, Pracodawca Roku 2009, Warszawa,
marzec 2010, s. 9.

Zaprezentowane rankingi sà niewàtpliwie êród∏em informacji o pracodawcach dla wielu osób poszukujàcych pracy. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e nie sà one odzwierciedleniem tego, ja-
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kie sà rzeczywiste warunki zatrudnienia, a bardziej po- Tabela 3. Ranking Najbardziej po˝àdani pracodawcy wed∏ug
kazujà, na ile firmy sà aktywne w kreowaniu wizerunku Antal International
miejsca pracy. W opisanych badaniach udzia∏ wzi´li BankowoÊç i finanse
Bran˝a samochodowa
studenci, którzy w wi´kszoÊci przypadków nie praco- BRE
14% Solaris Bus & Coaches
12%
wali w ocenianych firmach. Najcz´Êciej znajà je tylko Alior Bank
9% Toyota
11%
z zas∏yszanych opinii, obecnoÊci na tragach pracy czy BZWBK
8% Volkswagen
8%
prezentacji na uczelniach. Wysoka pozycja w rankingu Bran˝a energetyczna
Farmacja
pracodawców to niewàtpliwie du˝y sukces, ale równie˝ Alstom
20% Abbott Laboratories
20%
odpowiedzialnoÊç, aby to, co zosta∏o wykreowane przez BP Polska
13% Agfa HealthCare
11%
specjalistów od wizerunku i HR, by∏o spójne z rzeczy- Stoen
10% GlaxoSmithKline
9%
wistymi warunkami pracy w danej firmie.
FMCG
IT
Okazuje si´ jednak, ˝e nie tylko studenci chcà praco- Unilever
12% Google
22%
waç w korporacjach lub du˝ych mi´dzynarodowych fir- Danone
11% IBM
16%
mach, co potwierdzajà wyniki badania przeprowadzone- Procter&Gamble
9% Microsoft
12%
go przez znanà mi´dzynarodowà firm´ rekrutacyjnà An- Media i marketing
NieruchomoÊci i budownictwo
tal International. Ranking Najbardziej po˝àdani praco- Google
39% AIG/Lincoln
22%
dawcy zosta∏ stworzony na podstawie 1200 odpowiedzi Allegro
13% Apsys
9%
specjalistów i mened˝erów z ró˝nych bran˝. Badanie TVN
11% Budimex
6%
przeprowadzono w okresie od 19 lipca do 13 sierpnia br. Przemys∏
Telekomunikacja
W tabeli 3 zosta∏y zaprezentowane jego wyniki.
Philips
15% Nokia
15%
Uwa˝a si´, ˝e najlepszymi ambasadorami marki pra- 3M
8% Polkomtel
12%
6% Nokia Siemens Networks
9%
codawcy sà jej pracownicy. Dlatego wydaje si´, ˝e wia- General Electric
Us∏ugi dla biznesu
rygodnym êród∏em informacji o firmie jest badanie Transport i logistyka
28% Amway (SSC)
17%
przeprowadzone w∏aÊnie wÊród pracowników. Tego ty- Gefco
22% Accenture
7%
pu analizy przeprowadza od 5 lat firma Hewitt Associa- Prologis
18% Electrolux (SSC)
6%
tes w ramach badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce, UPS
które stanowi cz´Êç badania Najlepsi Pracodawcy èród∏o:http://news.antal.com/2010/08/w-jakich-firmach-chca-pracowacw Regionie Europy Ârodkowo-Wschodniej. Inaczej ni˝ polscy-specjalisci-i-menedzerowie/, [03.09.2010].
we wczeÊniej omówionych rankingach, tutaj firmy same zg∏aszajà si´ do udzia∏u w badaniu. Mo˝e do niego przystà- sce. Mo˝e wynikaç to z faktu, ˝e nie podesz∏y one w ogóle do
piç ka˝de przedsi´biorstwo, które dzia∏a na rynku polskim mi- badania przeprowadzonego przez Hewitt Associates. Niewàtnimum dwa lata i zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Me- pliwie jednak ranking ten dostarcza informacji o dobrych pratodologia badania obejmuje kwestionariusz zaanga˝owania codawcach, którzy mimo ˝e nie sà znanymi, mi´dzynarodopracowników, audyt HR oraz kwestionariusz dla Najwy˝szej wymi firmami z globalnà markà, gwarantujà atrakcyjne waKadry Zarzàdzajàcej. O miejscu w rankingu decyduje wynik runki pracy i zatrudniajà zadowolonych pracowników.
uzyskany z 2 wskaêników: Wskaênika Zaanga˝owania PraRanking pracodawców to na pewno doskona∏e narz´dzie
cowników oraz Wskaênika SpójnoÊci, które sk∏adajà si´ na oceny wizerunku firmy jako miejsca pracy. Wysokie miejsce
Wskaênik Najlepszych Pracodawców. Organizacja, aby zna- w rankingach wià˝e si´ najcz´Êciej z aktywnà dzia∏alnoÊcià
leêç si´ na liÊcie Najlepszych Pracodawców, musi osiàgnàç wizerunkowà na uczelniach i w kampusach. Dlatego przy wywskaênik zaanga˝owania na poziomie nie ni˝szym ni˝ 65%. borze pracodawcy warto o tym pami´taç, zachowujàc pewien
Natomiast o kolejnoÊci organizacji w rankingu decyduje wyso- dystans do ch´tnie eksponowanych (np. w og∏oszeniach rekrukoÊç wskaênika Najlepszych Pracodawców. Wyniki badania tacyjnych) przez firmy hase∏, jak: „pracodawca z wyboru” czy
Najlepsi Pracodawcy 2010 w Polsce zosta∏y zaprezentowane „pracodawca marzeƒ”. Zbierajàc informacje o potencjalnym
w tabeli 4.
pracodawcy, warto zaczerpnàç wiedzy z kilku niezale˝nych
˚adna z „topowych” firm, które pojawia∏y si´ w rankin- êróde∏, takich jak: opinie pracowników, wzmianki na forach
gach przygotowanych na podstawie badaƒ preferencji studen- internetowych czy rekomendacje uczelnianego biura karier.
tów, nie widnieje na liÊcie Najlepszych Pracodawców w PolOlga Biaduƒ
Tabela 4. Wyniki badania Najlepsi Pracodawcy 2010 w Polsce
Miejsce

Nazwa firmy

Kategoria: Ma∏e i Êrednie firmy
1.
Toyota Katowice & Toyota Cz´stochowa
2.
Liberty Direct
3.
At Media
4.
EkoWodrol Sp. z o.o.
5.
Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
Kategoria: Du˝e firmy
1.
INTEL Technology Poland Sp. z o.o.
2.
ZPC Mieszko S.A.
3.
Operator Gazociàgów Przesy∏owych GAZ-SYSTEM S.A.
4.
JTI Polska Sp z o.o.
5.
Pramerica ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji S.A.

Bran˝a

Motoryzacja
Ubezpieczenia
Media i reklama
Budowlana
Finansowa
IT
FMCG
Gazownictwo/Energetyka
FMCG
Ubezpieczeniowa

èród∏o: http://was2.hewitt.com/bestemployers/europe/poland/polish/pages/resultsbpn_2010.htm, [03.09.2010].
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AKTUALNOÂCI UTW SGH
Wielka impreza na WyÊcigach Konnych na S∏u˝ewcu

Wszystkich Czytelników „Absolwenta” zapraszamy na wielkà imprez´
plenerowà, która odb´dzie si´ 2 paêdziernika 2010 r. w godz. 10.00-16.00
na Torach WyÊcigów Konnych na S∏u˝ewcu. Zbiórka o godz. 10.00 przy
wejÊciu g∏ównym, pod kasami. Naszym przewodnikiem b´dzie inicjator
i wspó∏organizator imprezy Pan Pose∏
Micha∏ Szczerba. Nagrod´ w Specjalnej Gonitwie o Puchar UTW oraz caterting ufundowa∏ Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
W programie:
– zwiedzanie obiektów Torów WyÊcigów Konnych oraz zapoznanie si´
z planami ich rewitalizacji;
– specjalna gonitwa koni o Puchar
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z zak∏adami bukmacherskimi;
– konkurs na najbardziej fantazyjny
kapelusz;
– piknik.
Wst´p dla grupy UTW SGH jest bezp∏atny.
Zapraszamy!
Calypso – wypoczynek seniorów
w Hiszpanii
Przypomnijmy, i˝ UTW SGH jest
partnerem wspierajàcym wdra˝anie na
terenie Polski projektu rzàdu hiszpaƒskiego, polegajàcego na dofinansowaniu
wypoczynku polskich seniorów na terenie Hiszpanii w kwocie 150 euro od osoby.
Wiosnà br. ponad 100. s∏uchaczy
UTW SGH wypoczywa∏o w luksusowych warunkach na Majorce. Informujemy Czytelników „Absolwenta”, i˝
projekt b´dzie kontynuowany w kolejnych sezonach. Na poczàtku paêdziernika, kiedy w Hiszpanii lato jest w pe∏ni,
UTW SGH organizuje dwa grupowe
wyjazdy. Pierwszy kierunek to Katalonia i wybrze˝e Costa Brava z wycieczkà
do Barcelony. Drugi – to Andaluzja
i wybrze˝e Costa De La Luz, z mo˝liwoÊcià zwiedzenia Sewilli i Kadyksu,
a tak˝e wypadu do stolicy Portugalii Lizbony.
Osoby zainteresowane zapraszamy do
zapoznania si´ z aktualnymi informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej www.sgh.waw.pl w zak∏adce uniwersytet trzeciego wieku.
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Natomiast osoby pragnàce wyjechaç
w innych terminach, preferujàce inne
miejsca wypoczynku lub d∏u˝sze wyjazdy (14 lub 21-dniowe) mogà dokonaç indywidualnych rezerwacji poprzez stron´
internetowà www.travel-senior.pl
Warszawskie Senioralia

W dniu 24 paêdziernika br. w godz.
10.00-18.00 na terenie Biblioteki Narodowej w Warszawie (Al. Niepodleg∏oÊci
213) odb´dà si´ Kolejne Warszawskie
Senioralia. Impreza jest wspó∏finansowana przez m.st. Warszawy.
W programie m.in.
– stoiska wystawiennicze Uniwersytetów Trzeciego Wieku w foyer Biblioteki, prezentujàce grafik´, malarstwo,
dorobek pisarski, wydawniczy, r´kodzie∏o artystyczne i inne;
– wyst´py zespo∏ów artystycznych
UTW, chórów, kabaretów, zespo∏ów instrumentalnych w Sali Widowiskowej;
– plebiscyt na najciekawsze stoisko
UTW;
– koncert galowy.
Zapraszamy na Senioralia i oddanie
g∏osu na stoisko wystawiennicze UTW
SGH (dwukrotnie zaj´liÊmy I miejsce
w plebiscycie) oraz wzi´cie udzia∏u
w tej bardzo sympatycznej imprezie.
Wst´p jest bezp∏atny.
Uwaga, zmiana siedziby Stowarzyszenia Absolwentów SGH

Z uwagi na wy∏àczenie z eksploatacji
budynku F SGH, w zwiàzku z poddaniem go kapitalnemu remontowi, od
1 paêdziernika 2010 r. zmienia si´ siedziba Stowarzyszenia Absolwentów
SGH. B´dzie si´ ona mieÊciç wraz z sekretariatem UTW SGH w sali 208 budynku A (wejÊcie od ul. Rakowieckiej, II
p.), tj. w Internetowym Klubie Seniora
UTW SGH.
Inauguracja V Roku UTW SGH

W dniu 6 paêdziernika br. o godz.
15.30 UTW SGH zainauguruje V ju˝
rok akademicki. Cztery ubieg∏e lata
funkcjonowania UTW SGH by∏y okresem dynamicznego rozwoju, spektakularnych sukcesów, nagród w konkursach, projektów grantowych. Stanowi∏y
dowód, ˝e osoby dojrza∏e mogà byç
nadal kreatywne, przedsi´biorcze, twór-

cze, mogà podejmowaç nowe wyzwania, mieç Êmia∏e plany i realizowaç swoje marzenia.
Ukoronowaniem tego okresu jest
wyk∏ad inaugurujàcy nowy rok akademicki Pani prof. dr hab. Marii Romanowskiej – za∏o˝ycielki i Cz∏onka Honorowego UTW SGH, pt. Duch przedsi´biorczoÊci.
W tym roku s∏uchaczom UTW SGH
b´dzie towarzyszyç motto:
Kreatywny III wiek – mamy wiele do
zaoferowania!
Stanowimy bowiem pot´˝nà si∏´ spo∏ecznà, tkwi w nas wielki, s∏abo jeszcze
wykorzystany potencja∏ intelektualny,
mamy jeszcze wiele do zaoferowania
rodzinom, spo∏eczeƒstwu i samym sobie.
Zapraszamy Absolwentów SGPiS/
SGH do udzia∏u w imprezach integracyjnych, turystycznych i zaj´ciach aktywizujàcych, a w szczególnoÊci na cotygodniowe wyk∏ady, których ró˝norodnoÊç tematyczna oraz wysoki poziom naukowy z pewnoÊcià zadowoli
ka˝dego.
Program zaj´ç znajduje si´ na stronie
internetowej www.sgh.waw.pl w zak∏adce uniwersytet trzeciego wieku.
Jak co roku przesy∏amy go tak˝e
cz∏onkom Stowarzyszenia Absolwentów SGH tradycyjnà pocztà wraz z niniejszym egzemplarzem „Gazety
SGH”.
Krystyna Lewkowicz
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Trzy w jednym
To by∏ ju˝ XVIII zjazd. Tym razem spotkaliÊmy si´
w Gdaƒsku. Gospodarzem by∏ Gdaƒski Uniwersytet
Medyczny. Frekwencja imponujàca (gratulacje). Do Gdaƒska
przyjecha∏o ponad 60 redaktorów gazet akademickich z ca∏ej
Polski. W programie merytorycznym przewidziano (i znalaz∏y
si´) prezentacje, dyskusje panelowe i plenarne m.in. na temat
internetowych szans i zagro˝eƒ dla wydawców gazet oraz
sposobu (i jednego z narz´dzi) tworzenia gazety w dobie
internetu i wykorzystania do tego pokolenia sieci. ByliÊmy
na spotkaniu z Radà Rektorów uczelni pomorskich
w Akademii Morskiej i zwiedziliÊmy Akademi´ Marynarki
Wojennej.
Na program turystyczno-krajoznawczy z∏o˝y∏y si´ spacer
po Gdaƒsku z przewodnikiem, wycieczka okr´tem Marynarki
Wojennej na Pó∏wysep Helski, zwiedzanie Stacji Morskiej UG
i fokarium (pogoda dopisa∏a, uda∏o si´ te˝ posiedzieç w s∏oƒcu
na piasku). A program towarzyski – przypadkowe spotkania
w pociàgu relacji Kraków – Gdynia G∏ówna, wieczór
w Browarni (warto zajrzeç) i na Darze M∏odzie˝y, pogaw´dki
w DS. Hilton, spacery nad Mot∏awà i ul. Mariackà, raz, drugi
i trzeci… By∏o, jak zapowiadali organizatorzy ˝e b´dzie,
po˝ytecznie i przyjemnie. Dzi´kujemy.
bm
Fot. Zbigniew Sulima

Fot. Wies∏aw Makarewicz

KAMPUS SGH
W REJESTRZE ZABYTKÓW
Pod koniec wrzeÊnia w ∏àczniku pomi´dzy budykami G i A zosta∏a otwarta wystawa
pokazujàca nasz kampus przed laty i w czasach wspó∏czesnych.
Wystawa zosta∏a zorganizowana z okazji wpisania zespo∏u budynków naszej Szko∏y
do ksi´gi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.
Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Fotografie pochodzà ze „Sprawozdania z budowy gmachu doÊwiadczalnego
Wy˝szej Szko∏y Handlowej w Warszawie” Jana Koszczyca-Witkiewicza z 1927 roku,
które u˝yczy∏o Archiwum SGH.

