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Elementy systemu

⚫Studenci

⚫Nauczyciele

⚫Badania naukowe

⚫Programy nauczania



UCZELNIA TYPOWA :

⚫Studenci +

⚫Nauczyciele +

⚫Program = 

⚫ Kierunek = Wydział



Wydział

⚫Rada Wydziału

⚫Dziekan

⚫odrębna rekrutacja 

⚫własny program 

studiów



nauczyciele
program

studenci

Wydział   =    Kierunek



Wydział 1
2

3
4

Uczelnia wielowydziałowa



Uczelnia nietypowa, czyli SGH

uczelnia bezwydziałowa

nauczyciele zgrupowani są według 

zainteresowań naukowych w „kolegiach”

oferta dydaktyczna powinna być 

związana z prowadzonymi badaniami 

naukowymi (publikacjami)

 studenci są zgrupowani w „studiach”



Kolegia w SGH

⚫ „Kolegium” to dobrowolne zrzeszenie 

katedr

 Kolegium Analiz Ekonomicznych

 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

 Kolegium Gospodarki Światowej

 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 Kolegium Zarządzania i Finansów



Ale….

⚫ Kultywowane są tradycje wydziałowe

⚫ Istnieją katedry o zbliżonym zakresie 

badań naukowych:
▪ Katedra Ekonomii I, Katedra Ekonomii II

▪ Katedra Rachunkowości Menedżerskiej, Instytut 

Rachunkowości



Nauczyciele akademiccy – podaż 

wykładów

Programy 

kierunków 

studiów



Program studiów dziennych w 

SGH do 2005 r, pięcioletnich
⚫ Rekrutacja na uczelnię, deklaracja kierunku w 

momencie składania pracy dyplomowej

⚫ Poziom I: przedmioty obowiązkowe dla wszystkich w 
ciągu trzech pierwszych semestrów

⚫ Poziom II: przedmioty obowiązkowe do realizacji w 
„dowolnym” semestrze

⚫ Poziom III: przedmioty obowiązkowe dla kierunku

⚫ Poziom IV: przedmioty do wyboru dla kierunku

⚫ Poziom V: przedmioty specjalizacyjne i swobodnego 
wyboru (w tym WF, chór, oraz przedmioty III i IV 
poziomu innych kierunków)

⚫ Dodatkowo: języki obce i seminarium dyplomowe  



Program studiów dziennych w 

SGH po 2005 r., dwustopniowe
⚫ Studia licencjackie: rekrutacja na uczelnię

⚫ Poziom I: przedmioty obowiązkowe dla 
wszystkich w ciągu trzech pierwszych 
semestrów

⚫ Poziom II: przedmioty kierunkowe, 
obowiązkowe dla konkretnego kierunku

⚫ Poziom III: przedmioty specjalizacyjne, do 
wyboru w ramach danego kierunku

⚫ Dodatkowo: języki obce i seminarium 
dyplomowe  



Program studiów dziennych w 

SGH po 2005 r., dwustopniowe
⚫ Studia magisterskie: rekrutacja na kierunek

⚫ Poziom I: przedmioty obowiązkowe dla 
wszystkich: prawo gospodarcze i HME

⚫ Poziom II: przedmioty kierunkowe, 
obowiązkowe dla konkretnego kierunku

⚫ Poziom III: przedmioty do wyboru z oferty dla 
studiów drugiego stopnia, ale w tym 50% 
godzin związanych z kierunkiem

⚫ Dodatkowo: język obcy i seminarium 
dyplomowe  



Dziekanaty studiów

⚫ Dziekanat Studium Licencjackiego

⚫ Dziekanat Studium Magisterskiego

⚫ Rekrutacja (dodatkowo: Dział Promocji i Rekrutacji)

⚫ Organizacja zajęć (dodatkowo: Dział Organizacji Dydaktyki)

⚫ Dyplomowanie



Nauczyciele akademiccy – podaż 

wykładów

Wybory 

dokonywane 

przez 

studentów



Podstawowe zasady (1)

⚫ listę wykładów poszczególnych poziomów 

określa Senat SGH

⚫ miejscem powstawania oferty 

dydaktycznej są katedry, instytuty, 

kolegia, ale nie ma instytucjonalnego 

przywiązania oferty do jednostki

⚫ aby uzyskać dyplom trzeba zgromadzić 

wymaganą liczbę punktów 



Podstawowe zasady c.d. (2)

⚫ konkurencja wśród nauczycieli, bo każdy 

kto spełnia wymagania może zaoferować 

zajęcia

⚫ konkurencja wśród studentów, bo aby 

dostać się na wykład popularnego 

profesora trzeba mieć odpowiednio 

wysoką średnią by zmieścić się w limicie



Podstawowe zasady c.d. (3) 

⚫ miejsce zatrudnienia (nazwa katedry) nie 

musi wiązać się z ofertą dydaktyczną

⚫ ten sam wykład może prowadzić wielu 

nauczycieli

⚫ koordynatorzy przedmiotów 

podstawowych, kierunkowych, 

opiekunowie kierunków

KIERUNEK STUDIÓW to lista 

przedmiotów, a nie instytucja



Dziękuję za uwagę


