Warszawa dnia 04.10.2018

Podsumowanie:
Tegoroczna Ogólnokolegialna Konferencja pt. „Miejsce Kolegium Nauk
o Przedsiębiorstwie w SGH w świetle nowej ustawy PoWS” odbyła się w Hotelu
Lamberton w Ołtarzewie w dniach 27 - 28 września 2018 roku.

Dzień pierwszy:
W przytulnych wnętrzach Hotelu Lamberton w Ołtarzewie, prof. Roman Sobiecki
– Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie powitał uczestników konferencji,
wyrażając zadowolenie z bardzo dobrej frekwencji.
Następnie prof. Roman Sobiecki poprowadził pierwszy panel dyskusyjny pt.
Ustawa z dn. 20.07.2018 „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – co z niej wynika
dla Szkoły Głównej Handlowej i Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Swoje
wystąpienie poświęcił propozycjom zmian ustroju SGH, koniecznych w związku z
wejściem w życie nowej ustawy.
W trakcie dyskusji przedstawione propozycje zostały poparte. W związku z tym
postanowiono przedstawić je władzom akademickim naszej Uczelni (propozycje w
załączeniu).
Kolejnym omawianym i ważnym tematem były „Programy NCBR dla uczelni w
2018 roku”, który przybliżyła dr Agnieszka Tokaj-Krzewska, dyrektor działu strategii,
analiz i ewaluacji NCBR.

Dalsza część konferencji poświęcona była potencjałowi naukowo-badawczemu.
Prezentacje na ten temat przygotował prof. Waldemar Rogowski z Instytutu Finansów,
Korporacji i Inwestycji oraz dr Sylwester Gregorczyk z Instytutu Zarządzania.
Po przerwie uczestnicy Konferencji wzięli udział w warsztatach praktycznych pt.
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przeprowadzonych przez prof. Małgorzatę Bombol, prof. Małgorzatę PoniatowskąJaksch oraz dr Joannę Żukowską.
Ostatnia tego dnia sesja była poświęcona finansowaniu nauki i szkolnictwa
wyższego. Prezentacje na ten temat przedstawił prof. Sebastian Skuza, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pracownicy administracji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie wzięli udział w
szkoleniu pt. „Rozwój kompetencji pracownika”. Szkolenie podobnie jak rok temu
przeprowadzone było przez trenera rozwoju osobistego Andrzeja Maciejewskiego z
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum - Mazowsze.
Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, która przebiegła
w miłej atmosferze przy akompaniamencie muzyki rozrywkowej. Atmosfera kolacji
sprzyjała swobodnej dyskusji na tematy poruszane podczas konferencji. Atrakcją
wieczoru był konkurs karaoke, podczas którego wszyscy uczestnicy świetnie się bawili.

Dzień drugi:
Drugi dzień konferencji poświęcony był tematyce studiów podyplomowych w
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Sytuację tego obszaru działalności Kolegium
szczegółowo omówił prof. Gabriel Główka – Prodziekan Kolegium Nauk o
Przedsiębiorstwie, który poprowadził również burzliwą dyskusję na ten temat.
Natomiast najważniejsze kwestie dotyczące studiów doktoranckich w Kolegium i
systemu promowania doktorantów – obecnie i po zmianach ustawowych przedstawiła
prof. Teresa Pakulska – kierownik studiów doktoranckich w Kolegium.

W czasie, gdy pracownicy naukowi omawiali problemy dotyczące studiów
doktoranckich i podyplomowych, pracownicy administracji Kolegium uczestniczyli w
dalszej części szkolenia dotyczącego rozwoju kompetencji pracowników.
Na zakończenie prof. Roman Sobiecki podziękował wszystkim uczestnikom
Konferencji.

Zakończenie
Wszyscy uczestnicy Konferencji zgodnie podkreślili, że jak co roku
problematyka poruszana podczas spotkania była wyjątkowo istotna dla codziennego
funkcjonowania jednostki. Uczestnicy mogli lepiej poznać ustawę reformującą
szkolnictwo wyższe, jak również zapoznać problemy z jakimi borykają się kierownicy
studiów podyplomowych i doktoranckich.

