Sprawy strategiczne w dydaktyce
• Podniesienie jakości oferty dydaktycznej poprzez wspomaganie współpracy między
jednostkami organizacyjnymi Uczelni w tworzeniu oferty dydaktycznej.
• Podniesienie jakości studiów I stopnia poprzez wprowadzenie egzaminu wstępnego na
studia licencjackie. Egzamin taki powinien merytorycznie wykorzystywać licealny
przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości”, a dałoby to lepszy dobór kandydatów na studia
(także dzięki stworzeniu impulsu do bardziej rzetelnej samooceny przed podjęciem decyzji o
ubieganiu się o przyjęcie do SGH), dzięki czemu studentami naszej Uczelni w większym
stopniu stawałyby się osoby faktycznie zainteresowane problemami z dziedziny ekonomii.
• Podniesienie jakości studiów II stopnia poprzez:
• nadanie Kolegiom uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia, przy zachowaniu
koordynacyjnej roli Senatu;
• wprowadzenie dwu profili studiów II stopnia: profilu ogólnoakademickiego,
wymagającego uczestniczenia studentów w badaniach naukowych, przeznaczonego z
zasady dla absolwentów kierunków ekonomicznych oraz profilu praktycznego dla
pozostałych.
• Przywrócenie systemu tutorskiego w celu wspomagania studentów w dokonywanych przez
nich wyborach.
• Pogłębienie współpracy z pracodawcami, także w celu ułatwienia ich wpływu na
kształtowanie i realizowanie oferty dydaktycznej.
• Przywrócenie studium pedagogiczno-metodologicznego dla nowych pracowników oraz
chętnych spośród tych, którzy już pracują, a chcieliby podnieść swoje kompetencje miękkie
i doskonalić warsztat dydaktyczny.

Sprawy strategiczne w sferze organizacji
• Opracowanie i przyjęcie przez Senat strategii Uczelni na lata 2016-2024, a na jej podstawie
strategii cząstkowych, na przykład strategii informatyzacji. Sprzyjać to będzie budowaniu
przewag konkurencyjnych dzięki niewykorzystywanym dotychczas kompetencjom
pracowników SGH.
• Wprowadzenie większej autonomii finansowej Kolegiów dla racjonalnego i sprawniejszego
wykorzystywania przyznanych (uzyskanych) funduszy.
• Większe niż dotąd wykorzystanie zespołów dydaktycznych, w tym asystentów i
wykładowców do prowadzenia zajęć.
• Doskonalenie kontaktu z absolwentami dla pozyskania dodatkowych powiązań Uczelni z
przedsiębiorcami, w tym dla poszukiwania tematyki prac dyplomowych związanych z
rozwiązywaniem problemów przedsiębiorców.
• Sprofilowanie studiów doktoranckich na bliższe czystej nauce i na bliższe zastosowaniom.
• Pogłębienie współpracy z absolwentami poprzez wykorzystanie aktywności Studenckich
Kół Naukowych wspartych w tym zakresie przez odpowiednia komórkę administracyjną
Uczelni.

Sprawy taktyczne
• Ściślejsze egzekwowanie następstwa treści nauczania ujętych w tradycyjne „przedmioty” na
etapie składania deklaracji semestralnych (rocznych).
• Ułatwienie planowania zajęć (przez studentów i nauczycieli akademickich) poprzez
wprowadzenie deklaracji rocznych.
• Dla wspomagania pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów warto w
porozumieniu z władzami dzielnicy Mokotów zorganizować system okresowej
(incydentalnej) opieki dla dzieci pracowników i studentów (żłobko-przedszkole).
• Dla zwiększenia aktywności naukowej i eksperckiej realizowanej poprzez SGH konieczne
jest wzmocnienie obsługi administracyjnej grantobiorców (zleceniobiorców ekspertyz) oraz
wspomaganie pracowników w komercjalizacji wyników badań.
• Dla zwiększenia efektywności procesu dyplomowania na studiach II stopnia warto
wprowadzić egzamin z ekonomii jako warunek dopuszczenia do obrony, a nie jako egzamin
przeprowadzany w trakcie obrony.
• Dla lepszej komunikacji pomiędzy nauczycielami i studentami w okresie sesji warto
wprowadzić uwzględnianie wpisanych i zatwierdzonych ocen w systemie Wirtualnego
Dziekanatu bezzwłocznie, a nie dopiero po dostarczeniu papierowej wersji protokołu.
• Dla lepszego wykorzystania potencjału kadrowego SGH i zniwelowania różnic w
wykonaniu pensum możliwe jest wykorzystanie osób „niedopensowanych” w działalności
organizacyjnej (np. przewodniczenie komisjom na egzaminach dyplomowych) oraz
wprowadzenie godzin zaliczanych do pensum za czynności organizacyjne (inną działalność
pośrednio związaną z dydaktyką).
• Dla usprawnienia funkcjonowania administracji Uczelni warto wprowadzić szkolenia dla
pracowników mające zapewnić zastępowalność osób z różnych powodów nieobecnych w
przypadku unikatowych kompetencji.

Źródła dodatkowych przychodów
• Wykorzystanie możliwości odpłatnego potwierdzania efektów uczenia się.
• Rozwinięcie współpracy z biznesem poprzez ofertę programów rozwojowych dla
specjalistów i menedżerów – o charakterze praktycznym, bazujących nie tylko na
szkoleniach, ale także wymianie doświadczeń zawodowych pracowników różnych
przedsiębiorstw.
• Rozwinięcie oferty Uczelni w zakresie specjalistycznych konferencji dla środowiska
biznesu.
• Pozyskanie nowych Partnerów Strategicznych dzięki intensyfikacji relacji Uczelni z
absolwentami.
• Znaczące zwiększenie oferty dla studentów i uczestników programów szkoleniowych z
zagranicy (szczególnie Europy Wschodniej oraz Afryki Północnej i Azji Środkowej) oraz
intensyfikacji wysiłków organizacyjnych służących ich przyciągnięciu do SGH.
• Zaoferowanie kandydatom na studia I stopnia kursu przygotowawczego w związku z
wprowadzeniem egzaminu wstępnego.

• Wypromowanie jako oferty kierowanej do osób nie będących studentami SGH certyfikatów
znajomości języków obcych.
• Stworzenie na podstawie doświadczeń w prowadzeniu e-learningu masowych otwartych
kursów online w zakresie kompetencji reprezentowanych przez jednostki organizacyjne i
poszczególnych pracowników SGH.

