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Podsumowanie: 

 

Ogólnokolegialna Konferencja 2019 pt. „Tożsamość badowczo-dydaktyczna 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie – nowe otwarcie” odbyła się w Hotelu Panorama 

w Mszczonowie w dniach 01 - 02 lipca 2019 roku. 

 

Dzień pierwszy: 

 

W malowniczych wnętrzach Hotelu Panorama w Mszczonowie, prof. Marek 

Rocki – Rektor oraz prof. Roman Sobiecki – Dziekan Kolegium Nauk o 

Przedsiębiorstwie powitali uczestników konferencji.  

Następnie Rektor - prof. Marek Rocki przedstawił założenia funkcjonowania 

SGH w świetle nowego Statutu.  

Kolejnym omawianym tematem były „Nowe zasady oceny parametrycznej 

Uczelni według dyscyplin naukowych”, które przedstawił uczestnikom prof. Waldemar 

Rogowski z Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. 

Dalsza część konferencji poświęcona była studiom podyplomowym, kursom 

dokształcającym i szkoleniom oferowanym przez Kolegium. Prezentacje na ten temat 

przygotował prof. Gabriel Główka – Prodziekan Kolegium. 

Ostatnim tematem omawianym w tej części konferencji były zadania Kolegium 

Nauk o Przedsiębiorstwie w świetle nowego Statutu zaprezentowane przez prof. 

Romana Sobieckiego – Dziekana KNoP. 



Po przerwie uczestnicy omawiali tematy badań naukowych w Kolegium, 

sposoby badawcze oraz źródła ich finansowania. Tę część prowadziła prof. 

Małgorzata Poniatowska-Jaksch – przewodnicząca Kolegialnej Komisji Naukowej 

wraz z prof. Romanem Sobieckim i kierownikami badań statutowych. 

Ostatnia tego dnia sesja była poświęcona promowaniu kadry naukowej, studiom 

doktoranckim, Szkole Doktorskiej oraz systemowi opieki naukowej nad doktorantami -  

poprowadziła ją prof. Teresa Pakulska – Prodziekan Szkoły Doktorskiej i Kierownik 

studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.  

 

Natomiast pracownicy administracji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie wzięli 

udział w szkoleniu pt. „Efektywna praca zespołowa w oparciu o rozwój indywidualnych 

umiejętności” przeprowadzonym przez trenera, Pawła Krzywickiego z Pracowni Gier 

Szkoleniowych oraz spotkaniu z dr Marcinem Dąbrowskim – Kanclerzem Uczelni, na 

którym poruszono sprawy związane z codzienną pracą administracyjną. 

 

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, która przebiegła  

w miłej atmosferze przy akompaniamencie muzyki rozrywkowej. Atmosfera sprzyjała 

swobodnej dyskusji na tematy poruszane podczas poszczególnych sesji. Atrakcją 

wieczoru był konkurs karaoke, podczas którego wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. 

 

Dzień drugi: 

 

Drugi dzień konferencji poświęcony był tematyce finansowania badań 

naukowych i upowszechniania ich wyników, którą to szczegółowo omówił prof. 

Sebastian Skuza – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Natomiast najważniejsze kwestie dotyczące działalności dydaktycznej Kolegium oraz 

nowych kierunków i specjalizacji przedstawili: dr Jarosław Wierzbicki – 

przewodniczący Kolegialnej Komisji Programowo-Dydaktycznej, dr Łukasz 

Marzantowicz – pracownik Katedry Logistyki opracowujący nowy kierunek Logistyka 

na SL, dr Mariusz Lipski, w imieniu prof. Waldemara Rogowskiego – koordynatora 

kierunku „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” oraz prof. Katarzyna Czainska, w 

imieniu dr Dariusza Danilewicza – koordynatora kierunku Menedżerskiego.  

 



W czasie, gdy pracownicy naukowi poruszali tematy związane z działalnością 

jednostki, pracownicy administracji omawiali sprawy związane z usprawnieniem prac 

administracyjnych w Kolegium. 

Na zakończenie prof. Roman Sobiecki podziękował wszystkim uczestnikom 

Konferencji za uczestnictwo i aktywny udział w dyskusjach. 

 

Zakończenie 

 

Wszyscy uczestnicy Konferencji zgodnie podkreślili, że jak co roku 

problematyka poruszana podczas spotkania była wyjątkowo istotna dla codziennego 

funkcjonowania jednostki. Zapoznali się z nowymi zasadami funkcjonowania Uczelni 

oraz omówili kwestie dostosowania oferty dydaktycznej do potrzeb studentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


