Warszawa, 4, października 2018
PROPOZYCJE PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ
dotyczących dostosowania ustroju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do
ustawy z dnia 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
zgłoszone przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH
Naczelną zasadą systemu funkcjonowania SGH jest przedstawicielstwo jednostek
organizacyjnych (kolegiów) i grup pracowniczych (profesorów, profesorów SGH,
nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub doktora
habilitowanego, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
studentów i doktorantów w organach Uczelni (Senacie, uczelnianej radzie ds. stopni
naukowych), a także uczelnianych funkcji kierowniczych.
I.
Organizacja działalności podstawowej SGH
1. Kolegium jest podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu Statutu SGH ,
zrzeszającą instytuty i katedry, powołaną w celu organizowania współpracy w
dziedzinie badań naukowych, kształcenia kadr naukowych oraz inspirowania i
organizowania studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.
Kolegium stanowi korporację nauczycieli akademickich związanych wspólnymi
zainteresowaniami badawczymi i przedkładających na kanwie tych zainteresowań
ofertę dydaktyczną dotyczącą kształcenia w ramach prowadzonych przez SGH
kierunków studiów oraz szkoły doktorskiej
2. W SGH działają następujące kolegia:
1) Kolegium Analiz Ekonomicznych;
2)
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne;
3)
Kolegium Gospodarki Światowej;
4)
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie;
5)
Kolegium Zarządzania i Finansów.

3. Kolegium jest kierowane przez dziekana kolegium (dotychczasowe kompetencje rady
kolegium może przejąć Ogólne zebranie pracowników, które różniłoby się od obecnej
rady tym, że obejmowałoby wszystkich pracowników niesamodzielnych, a nie tylko
część wybranych przedstawicieli). Dziekan jest przewodniczącym Ogólnego zebrania
pracowników.
4. Dziekana Kolegium powołuje Rektor. Kandydata na dziekana kolegium,
wybranego przez Ogólne zebranie pracowników Kolegium zgłasza
przewodniczący kolegialnej komisji wyborczej. Dziekan kolegium jest
członkiem Senatu SGH. W przypadku odmowy powołania zgłoszonego
kandydata, Rektor zwraca się o przedstawienie innego kandydata.
5. Zadania kolegium mogą pozostać podobne do tych, które dotychczas posiadała
rada kolegium, wyłączając te kompetencje, które zgodnie z ustawą przynależą do
Senatu, Rektora, Rady Szkoły (nadawanie stopni naukowych, uchwalanie
programów i planów szkół doktorskich, prowadzenie szkół doktorskich,
programów studiów podyplomowych). Większy nacisk należy położyć na
działalność badawczą.
6. Funkcje w zakresie działalności badawczo-dydaktycznej oraz kształcenia realizują w
SGH instytuty i katedry. Kultywują one zasady etyki pracy naukowej, tworzą warunki
rozwoju naukowego pracowników oraz prowadzą badania naukowe o charakterze
praktycznym i teoriopoznawczym zgodnie ze swoim profilem naukowo-badawczym.
Instytuty i katedry zgłaszają także inicjatywy kształtowania kierunków studiów oraz
specjalności kierunkowych i międzykierunkowych, a także są miejscem powstawania
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oferty dydaktycznej dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych
oraz uczestników kursów dokształcających i szkoleń.
II. Organy SGH
Rozdział 1
Rada Szkoły, Senat i Rektor
1. Senat jest najwyższym organem kolegialnym (przedstawicielskim) SGH.
2. Senat zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką SGH oraz
wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę kolegium albo
przynajmniej dwóch członków Senatu.
3. W skład Senatu wchodzą:

4.
5.
6.
7.

1) Rektor jako przewodniczący;
2) dziekani kolegiów
3) dziesięciu przedstawicieli nauczycieli akademickich, zatrudnionych na stanowisku
profesora lub profesora SGH,
4) sześciu przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego
doktora habilitowanego;
5) sześciu przedstawicieli samorządu studentów;
6) przedstawiciel samorządu doktorantów;
7) przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora
habilitowanego stanowią więcej niż połowę statutowego składu Senatu, nie więcej jednak niż
55 % tego składu.
Przedstawiciele studentów i przedstawiciel doktorantów w Senacie stanowią łącznie nie mniej
niż jedną piątą składu Senatu.
W posiedzeniach Senatu uczestniczą, o ile nie są członkami senatu, także: prorektorzy i
dziekani (studiów, szkoły doktorskiej).
Członkowie Senatu są wybierani przez odpowiednie środowiska pracownicze (w
przekroju kolegialnym i stanowiskowym), studenci, doktoranci, pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi)

8. Rektor jako najwyższy jednoosobowy organ

SGH kieruje jej działalnością
i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów
i doktorantów SGH.
9. Rektor jest powoływany w drodze wyborów.
10. Rektor powołuje pracowników na funkcje kierownicze, w szczególności:
prorektorów, dziekanów studiów, prodziekanów studiów, dziekana szkoły
doktorskiej, prodziekanów szkoły doktorskiej, dziekanów kolegiów,
prodziekanów kolegiów, dyrektorów, wicedyrektorów instytutów i
kierowników katedr, kierowników zakładów, kierując się zasadą
reprezentatywności środowisk akademickich (kolegiów).
1.
2.
3.

4.

III.
Kształcenie doktorantów
Kształcenie doktorantów w SGH prowadzone jest przez szkołę doktorską
utworzoną przez Rektora. Szkołą doktorską kieruje dziekan powoływany przez
Rektora na okres kadencji władz akademickich.
W SGH tworzy się jedną szkołę doktorską kształcącą w dyscyplinach, w których
SGH posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
Kształcenie w szkole doktorskiej, od II roku studiów, może odbywać się w
oddziałach funkcjonujących przy kolegiach. W przypadku wyodrębnienia
oddziałów nadzór nad nim sprawuje prodziekan szkoły doktorskiej z danego
kolegium.
Szkołę doktorską obsługuje dziekanat szkoły doktorskiej
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1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

IV.
Nadawanie stopni naukowych
Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego, zgodnie z przyznanymi
uprawnieniami, w SGH nadaje uczelniana rada ds. stopni naukowych, jako
organ uczelni w rozumieniu ustawy. W SGH tworzy się jedną uczelnianą radę
ds. stopni naukowych.
Uczelnianą radę d/s stopni naukowych tworzy i wybiera Senat SGH.
Kandydatów na członków rady zgłaszają kolegialne zebrania pracowników
zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora SGH. Każde kolegium ma
prawo zgłosić do 4 (6) profesorów lub profesorów SGH z każdej dyscypliny
naukowej (w której SGH posiada uprawnienia), w tym co najmniej 1 (2)
profesorów.
Przewodniczącego uczelnianej rady ds. stopni naukowych, spośród jej
członków, na okres kadencji władz akademickich, powołuje Rektor
Czynności w postępowaniach o nadanie stopnia doktora mogą wykonywać
komisje powołane przez uczelnianą radę ds. stopni naukowych dla danego
postępowania doktorskiego. W skład komisji powinny wchodzić osoby ze
środowiska kolegium, z którego pochodzi opiekun naukowy/promotor
(szczegóły należy uzupełnić).
Promotora powołuje dziekan szkoły doktorskiej w trakcie pierwszego roku
studiów doktorskich.
Promotora, w przypadku ścieżki eksternistycznej, powołuje przewodniczący
uczelnianej rady ds. stopni naukowych
W przypadku uzyskania przez SGH uprawnień do nadawania stopni naukowych
w innych niż wymienione dyscyplinach, Senat SGH uzupełnia skład uczelnianej
rady ds. stopni naukowych o przedstawicieli nowej dyscypliny.
Uczelnianą radę ds. stopni naukowych obsługuje biuro stopni naukowych

V.
Pracownicy SGH
1.
Pracownikami SGH są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący
nauczycielami akademickimi.
2.
Nauczycielami akademickimi są:
1) pracownicy badawczo-dydaktyczni i badawczy zatrudnieni na stanowiskach:
a) profesora,
b) profesora SGH,
c) profesora wizytującego,
d) adiunkta,
e) asystenta;
2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a) profesora
b) profesora SGH
c) starszego wykładowcy,
d) wykładowcy,
e) lektora,
f) instruktora;
3) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji
i informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach:
a) starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
b) kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
c) adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
d) asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
3

