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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ABR01.021.111.2020 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 106 

z dnia 10 listopada 2020 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 93 z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie powołania rad programowych kierunków studiów 

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

Na podstawie art. 23 ust. 1 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 

Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 93 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania rad 

programowych kierunków studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, z późn. 

zm., w § 1: 

1) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Radę Programową Kierunku Analiza danych – Big data dla studiów drugiego 

stopnia oraz w języku angielskim, w składzie: 

a) dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH – przewodnicząca, 

b) prof. dr hab. Jakub Growiec, 

c) dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH, 

d) dr hab. Bogumił Kamiński, prof. SGH, 

e) dr hab. Robert Kruszewski, prof. SGH, 

f) dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH, 

g) Filip Rybka – przedstawiciel samorządu studentów;”; 

2) w pkt 10 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) Kamil Słota – przedstawiciel samorządu studentów;”; 
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3) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Radę Programową Kierunku Menedżerskiego dla studiów drugiego stopnia 

w składzie: 

a) prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – przewodnicząca, 

b) prof. dr hab. Małgorzata Bombol, 

c) prof. dr hab. Jan Klimek, 

d) prof. dr hab. Anna Skowronek-Mielczarek, 

e) dr hab. Grażyna Aniszewska-Banaś, prof. SGH, 

f) dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH, 

g) dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH, 

h) dr Dariusz Danilewicz, 

i) Dawid Cherubin – przedstawiciel samorządu studentów;”; 

4) w pkt 14 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) Róża Morąg – przedstawiciel samorządu studentów.”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

         REKTOR 

        dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

/podpisano kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 


