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Wspania∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia sp´dzonych
w radosnej atmosferze
oraz
pomyÊlnoÊci i uÊmiechu na ka˝dy dzieƒ
w nadchodzàcym Nowym Roku
w imieniu Zarzàdu SA SGH
˝yczy Piotr Wachowiak

Wolontariusze do Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH
– pilnie poszukiwani!
Wolontariat to jeden z filarów warunkujàcych funkcjonowanie UTW SGH. Bez niego nie by∏oby Uniwersytetu. Studenci SGH, i nie tylko, czasem tak˝e doktoranci, prowadzà
w UTW SGH lektoraty z pi´ciu j´zyków, zaj´cia z obs∏ugi
komputera i Internetu na ró˝nych poziomach zaawansowania,
a tak˝e zaj´cia sportowe i rehabilitacyjne.
S∏uchacze Uniwersytetu bardzo wysoko cenià sobie
wspó∏prac´ z m∏odymi ludêmi, doceniajà ich cierpliwoÊç,
wysokà kultur´ osobistà, poczucie humoru i zdolnoÊci pedagogiczne. Z czasem pomi´dzy m∏odymi i nieco starszymi
studentami nawiàzujà si´ bardzo bliskie wi´zi emocjonalne,
oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu, zrozumieniu i akceptacji.
Praca z seniorami to okazja i mo˝liwoÊç sprawdzenia si´
w pracy dydaktycznej, zebrania niezb´dnych doÊwiadczeƒ,
a tak˝e zweryfikowania autorskich programów nauczania. To
te˝ dla m∏odych ludzi satysfakcja, ˝e uczestniczà w tak wa˝nym przedsi´wzi´ciu.
Zapraszamy zatem wszystkich ch´tnych – studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów – do podj´cia
wspó∏pracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku Szko∏y G∏ównej Handlowej. Wspó∏praca w wolontariacie odbywa si´ na

podstawie podpisanej umowy z UTW. Po ka˝dym semestrze
pracy wolontariusze otrzymujà:
– zaÊwiadczenia potwierdzajàce fakt prowadzenia zaj´ç
(równie˝ z uwzgl´dnieniem realizowanych programów autorskich);
– punkty za dzia∏alnoÊç spo∏ecznà przyznawane po ka˝dym
semestrze przez Samorzàd Studencki SGH na wniosek Zarzàdu UTW SGH;
– zwrot kosztów zakupu biletu miejskiego.
Zaj´cia odbywajà si´ w budynkach SGH, od poniedzia∏ku
do piàtku zale˝nie od dyspozycyjnoÊci przydzielonych przez
Uczelni´ sal – rano i popo∏udniami. W weekendy zaj´ç nie ma.
Rekrutacj´ prowadzimy przed ka˝dym rozpoczynajàcym
si´ semestrem. Prosimy o przysy∏anie aplikacji na adres
kl34631@sgh.waw.pl lub utw@sgh.waw.pl z podaniem rodzaju zaj´ç oraz godzinami dyspozycyjnoÊci. Wskazany jest
krótki opis doÊwiadczenia w pracy z osobami starszymi.
BezpoÊrednie informacje mo˝na otrzymaç w sekretariacie
UTW SGH, sala 208 w budynku A, tel. (22) 564 98 10.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Krystyna Lewkowicz
Prezes UTW SGH

Spotkanie noworoczne cz∏onków
Stowarzyszenia Absolwentów SGH
10 stycznia 2011 r. o godz. 17:00 w klubie „Jajko” odb´dzie si´ spotkanie noworoczne cz∏onków Stowarzyszenia
Absolwentów SGH. Op∏aty w wysokoÊci 25 z∏ od osoby mo˝na dokonaç do 5 stycznia 2011 r. w pok. 18, bud. F, w godz.
9:00–12:00 u p. Teresy Janiszewskiej.
Serdecznie zapraszamy!

Wyzwania demograficzne Polski
Chocia˝ liczba dzieci rodzonych
przez pojedynczà kobiet´ w naszym
kraju dramatycznie spada od lat 80.
XX wieku, to problem ten nie znajduje
odpowiedniego
odzwierciedlenia
w polskim prawodawstwie. Kwestia
niskiej dzietnoÊci, od dawna sygnalizowana przez Êrodowiska akademickie,
dopiero w ostatnim czasie zosta∏a nag∏oÊniona przez media. Coraz cz´Êciej
politykom zadaje si´ pytania o ich program w zakresie przeciwdzia∏ania starzeniu si´ populacji, lecz wielokrotnie
udzielane odpowiedzi sà zdawkowe
i przepe∏nione sloganami. Równie˝
partie polityczne reprezentowane
w parlamencie zdajà si´ to zjawisko
bagatelizowaç, proponujàc tylko pojedyncze, niekompletne sposoby rozwiàzania problemu.
Total Fertility Rate (TFR), wspó∏czynnik dzietnoÊci, równy jest Êredniej
liczbie urodzeƒ przez kobiet´ w ciàgu
ca∏ego ˝ycia. Jest to najcz´Êciej u˝ywany i najbardziej dost´pny wskaênik
dzietnoÊci obserwowanej w danej jednostce czasu, zazwyczaj w ciàgu roku.
Rysunek 1. Wspó∏czynniki dzietnoÊci (TFR) w latach 1960-2006, Polska,
miasta, wieÊ

Po okresie powojennego wy˝u demograficznego (lata 50. XX wieku)
Polska notowa∏a systematyczny spadek
liczby urodzeƒ ˝ywych a˝ do koƒca lata 60., kiedy to notuje si´ odwrócenie
trendu i wzrost liczby urodzeƒ a˝ do
roku 19831. Sta∏emu wzrostowi liczby
urodzeƒ na przestrzeni lat 1966–1983
towarzyszà fluktuacje wspó∏czynnika
dzietnoÊci wokó∏ sta∏ego trendu na poziomie 2,2, gwarantujàcego jeszcze
prostà zast´powalnoÊç pokoleƒ 2.
Wzrost liczby urodzeƒ mia∏ wi´c swoje êród∏o w zak∏adaniu w∏asnych rodzin przez kobiety b´dàce owocami
powojennego wy˝u lat 50., a nie we
wzroÊcie wspó∏czynnika dzietnoÊci.
Od roku 1983 obserwujemy ju˝ wyraêny wp∏yw przemian kulturowych zaliczanych do drugiego przejÊcia demo-
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graficznego, w wyniku którego systematycznie spada wartoÊç wspó∏czynnika dzietnoÊci (rysunek 1), która pod
koniec lat 80. przestaje gwarantowaç
prostà zast´powalnoÊç pokoleƒ (1,991
w 1990 roku). Jak widaç, procesy
transformacyjne zachodzàce w Europie Ârodkowo-Wschodniej nasili∏y
tempo przemian kulturowych, w tym
i spadku wspó∏czynnika dzietnoÊci.
W roku 2008 TFR w Polsce wynosi∏
1,39.
Konsekwencjà spadajàcej dzietnoÊci, zarówno w krajach europejskich,
jak i na ca∏ym Êwiecie, jest zjawisko
starzenia si´ populacji, czyli zmieniajàcej si´ struktury wiekowej spo∏eczeƒstwa. Udzia∏ ludnoÊci w wieku powy˝ej 60 i powy˝ej 80 roku ˝ycia jest
wy˝szy ni˝ kiedykolwiek. Liczba osób
w wieku 60 lat i wi´cej wzros∏a z 200
milionów w 1950 r. do 670 milionów
w 2008 r. Prognozy wskazujà, ˝e do
2050 liczba ta si´gnie dwóch miliardów3.
Opisywane zjawisko niesie za sobà
trwa∏e, znaczàce konsekwencje spo∏eczno-ekonomiczne. Starzenie si´ ludnoÊci prowadzi nie tylko do wzrostu
wieku Êredniego w populacji, ale tak˝e
do spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, jako ˝e starsze generacje
sà zast´powane przez mniej liczne grupy m∏odych. Skutkuje to niekorzystnym wp∏ywem na potencjalne czynniki
pracy. Dodatkowo przy za∏o˝eniu, ˝e
produktywnoÊç pracy spada wraz
z wiekiem, rosnàcy udzia∏ starszych
pracowników w sile roboczej doprowadzi do zmniejszenia ca∏kowitej produktywnoÊci. Niektóre umiej´tnoÊci,
takie jak np. refleks, zanikajà wraz
z wiekiem. Ponadto, choç jednostki
starsze cechujà si´ wi´kszym doÊwiadczeniem w pracy, spada ich zdolnoÊç
do uczenia si´. Starsi pracownicy mogà byç mniej elastyczni w dostosowywaniu si´ do nowych rozwiàzaƒ
i mniej podatni na trening, co mo˝e
skutkowaç zahamowaniem innowacji.
Starzenie si´ ludnoÊci jest równie˝ wyzwaniem dla instytucji paƒstwa. Rosnàce wydatki na emerytury i inne nak∏ady zwiàzane z wiekiem obywateli
mogà wymagaç podniesienia podatków, co mo˝e zniekszta∏ciç decyzje
gospodarcze i wp∏ynàç na wzrost produktu krajowego brutto4.
Reasumujàc, ekonomiczne skutki
starzenia si´ ludnoÊci sà negatywne.
Wed∏ug szacunków Komisji Europej-

Piotr Kwiatkowski – absolwent
studiów licencjackich SGH na
kierunku ekonomia, zapalony
˝eglarz.
skiej (2002) wzrost PKB per capita
w krajach unijnej pi´tnastki b´dzie
oko∏o 0,4 punktu procentowego ni˝szy
ni˝ w Stanach Zjednoczonych w latach
2000-2050 tylko z powodu spadku
udzia∏u ludnoÊci w wieku produkcyjnym w ca∏ej populacji5. Starzenie si´
populacji b´dzie mia∏o silny wp∏yw na
rynek pracy, wzrost gospodarczy i finanse publiczne Unii Europejskiej. Nie
jest to zjawisko wybuchowe, a wr´cz
przeciwnie – to powolny i ∏atwo przewidywalny proces, którym dzi´ki temu
mo˝na efektywnie zarzàdzaç, pod warunkiem, ˝e rzàdy dostrzegà ten problem i zastosujà odpowiednie polityki6.
Zagadnieniu wp∏ywu na dzietnoÊç
czynników, takich jak: zmiana sytuacji
ekonomicznej rodziny, nastawienie
i normy odnoÊnie dzieci i rodzicielstwa, rozprzestrzenianie si´ antykoncepcji, zmiany na rynku pracy i instytucje wspierajàce dzietnoÊç, pogodzenie pracy i ˝ycia rodzinnego i tym podobnych poÊwi´cono wiele badaƒ. Ich
wyniki wskazujà na du˝e znaczenie
nastawienia i norm dotyczàcych zwiàzków, ma∏˝eƒstwa, a tak˝e roli kobiety
i rodziców, które idà w parze ze spadkiem dzietnoÊci. Jednak˝e nie wyst´puje korelacja mi´dzy dzietnoÊcià
a liczbà zwiàzków partnerskich w danych ˝adnego badanego kraju. Co wi´cej, kraje o wysokim wspó∏czynniku
rozwodów cechujà si´ wy˝szymi
wskaênikami dzietnoÊci ni˝ te o stosunkowo niewielkiej liczbie rozwodów. Okazuje si´ wi´c, ˝e liberalizacja
norm i ˝ycia spo∏ecznego prowadzi
wr´cz do podniesienia dzietnoÊci. Rozpowszechnienie si´ antykoncepcji, jako jednej z przyczyn spadku dzietnoÊci, obecnie równie˝ nie znajduje po-
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twierdzenia w danych empirycznych.
To samo tyczy si´ zalegalizowania
aborcji.
Nowe realia demograficzne panujàce w krajach europejskich sk∏oni∏y rzàdzàcych do postawienia pytania, czy
niepodejmowanie interwencji majàcej
na celu minimalizowanie negatywnych
skutków zjawiska starzenia si´ ludnoÊci poprzez podniesienie dzietnoÊci
kobiet nie jest bardziej szkodliwe ni˝
zastosowanie polityki prorodzinnej
w oparciu o niepe∏nà informacj´ na temat determinant dzietnoÊci, faktycznego wp∏ywu instrumentów tej˝e polityki
oraz efektów zewn´trznych. W dzisiejszych czasach nie stawia si´ ju˝ raczej
pytaƒ typu: „Czy najlepszà politykà
ludnoÊciowà paƒstwa jest jej brak?”,
gdy˝ wi´kszoÊç krajów Europy na
mniejszà lub wi´kszà skal´ takà polityk´ ju˝ od dawna stosuje. Pytanie powinno brzmieç raczej: „Jakie jest miejsce polityki ludnoÊciowej w kontekÊcie
polityki spo∏ecznej i gospodarczej?”.
Jedna z odpowiedzi zosta∏a udzielona
ju˝ w latach 30. XX wieku przez noblist´ Gunnara Myrdala, który twierdzi∏,
˝e polityka ludnoÊciowa to zintensyfikowanie wa˝nej cz´Êci polityki socjalnej, rzutujàcej na instytucj´ rodziny.
Obecnie idzie si´ ju˝ o wiele dalej,
twierdzàc, ˝e polityka ludnoÊciowa powinna staç si´ nieroz∏àcznà cz´Êcià nowoczesnych polityk spo∏ecznych, co
pozwoli na lepsze sformu∏owanie jej
celów, oszacowanie wp∏ywu, zapewnienie spójnoÊci z innymi dziedzinami
˝ycia spo∏ecznego i w konsekwencji
u∏atwienie wyboru odpowiednich instrumentów7.
Polityka prorodzinna mo˝e przynieÊç oczekiwany skutek tylko wtedy,
gdy sk∏ada si´ z ró˝nych wspó∏grajàcych elementów, dotykajàcych wielu
aspektów ˝ycia spo∏ecznego. Z tego
wzgl´du zawiera ona szerokie spektrum instrumentów, majàcych na celu
wywo∏anie po˝àdanych zmian. Nale˝à
do nich zarówno uwarunkowania instytucjonalne, takie jak zagwarantowanie opieki nad dzieckiem pod postacià
przedszkoli, jak i zasi∏ki, oraz inne
Êwiadczenia podnoszàce dochód rodziny.
Poniewa˝ Polska zmaga si´ z jednymi z najni˝szych wspó∏czynników
dzietnoÊci w Europie, do zagadnienia
polityki prorodzinnej powinno przywiàzywaç si´ w naszym kraju szczególnà wag´. Jednak˝e instrumenty oddzia∏ujàce na prokreacj´ stosowane sà
wybiórczo i nie widaç spójnoÊci w ich
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wprowadzaniu. Przede wszystkim Polska charakteryzuje si´ znacznà, w porównaniu z Europà, ró˝nicà pomi´dzy
partycypacjà zawodowà kobiet i m´˝czyzn. Przyczynà takiego stanu rzeczy
jest trudnoÊç w pogodzeniu pracy zarobkowej z macierzyƒstwem przez kobiety8, b´dàca konsekwencjà mi´dzy
innymi niewystarczajàcej liczby przedszkoli i ˝∏obków. Partycypacja zawodowa kobiet (47% w 2008 roku) wypada szczególnie niekorzystnie na tle
krajów nordyckich, zarówno w porównaniu do najlepszej pod tym wzgl´dem
Islandii (73% w 2008 r.), jak i do najs∏abszej w tym gronie Finlandii (niemal 58%). Pokazuje to, jak du˝o Polska ma do nadgonienia w zakresie
równoÊci p∏ci.
Udzia∏ dzieci ucz´szczajàcych do
przedszkola nale˝y w Polsce do najni˝szych w Europie, chocia˝ sytuacja
znacznie poprawi∏a si´ w ostatnich
latach. Jeszcze w 2002 roku tylko
35% 3, 4 i 5-latków by∏o pod opiekà
przedszkoli, natomiast w 2008 wartoÊç ta wzros∏a a˝ do 49%9, pomimo
spadku liczby przedszkoli w rozpatrywanym okresie. Jednak˝e w porównaniu do Francji, gdzie 99% dzieci w wieku 3-5 lat korzysta z us∏ug
systemu opieki nad dzieckiem, nasz
kraj wypada blado.
Pierwsze kroki w stron´ zwi´kszania
dzietnoÊci zosta∏y ju˝ w Polsce podj´te. Przyk∏adowo, obok Szwecji, Polska
jest jedynym krajem, w którym rodzice
majà prawo do hojnych tymczasowych
urlopów opiekuƒczych (do 60 dni), wyp∏acany jest te˝ jednorazowy dodatek
z tytu∏u urodzenia dziecka w wysokoÊci 1000 z∏. Rodzicom przys∏uguje
urlop wychowawczy w wymiarze do 3
lat, mo˝liwy do wykorzystania zanim
dziecko osiàgnie 4 rok ˝ycia. Jednak˝e
jest to urlop bezp∏atny, wszystkim rodzicom przys∏uguje jedynie dodatek
w wysokoÊci 400 z∏ miesi´cznie w czasie jego trwania oraz jeÊli kwota dochodu rodziny w przeliczeniu na jednego cz∏onka nie przekracza kwoty
504 z∏, to rodzice sà dodatkowo uprawnieni do zasi∏ku o wartoÊci 68 z∏, 91 z∏
lub 98 z∏ miesi´cznie (na dziecko
w wieku odpowiednio do 5 lat, 5-18
lat, 18-24 lata)10. Jak widaç, gwarantowana kwota Êwiadczenia w czasie urlopu wychowawczego nie jest powiàzana
z dochodem osiàganym przez rodziców przed urodzeniem ani nawet ze
Êrednim wynagrodzeniem krajowym
czy p∏acà minimalnà. W kwestii wysokoÊci Êwiadczenia Polsce bardzo dale-

ko do krajów, takich jak Francja czy
Szwecja, a koszt alternatywny posiadania dziecka jest u nas wcià˝ bardzo
wysoki. WysokoÊç wydatków na rodzin´ wynosi w Polsce niespe∏na 1%
PKB11, w porównaniu do 1,8% w krajach nordyckich czy 2,8% we Francji.
Choç rzàdzàcy i politycy zdali ju˝
sobie spraw´ z zagro˝eƒ niesionych
przez starzenie si´ ludnoÊci, to nie potrafià przedstawiç kompleksowego pakietu dzia∏aƒ majàcych na celu podniesienie dzietnoÊci kobiet. Znikoma
cz´Êç polskich dzieci ucz´szcza do
˝∏obków, wcià˝ brakuje te˝ przedszkoli. Poziom wydatków na polityk´ prorodzinnà w Polsce zdecydowanie odstaje od krajów cechujàcych si´ wy˝szà dzietnoÊcià. W po∏àczeniu z brakiem kompleksowej reformy systemu
emerytalnego negatywne ekonomiczne
skutki starzenia si´ ludnoÊci mogà okazaç si´ dla nas druzgocàce.
Piotr Kwiatkowski
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W listopadowym numerze „Absolwenta” zosta∏a opublikowana I cz´Êç artyku∏u autorstwa Piotra Wachowiaka pt. „Kszta∏towanie umiej´tnoÊci przedsi´biorczych”. Dzisiaj zapraszamy do lektury II jego cz´Êci.

Kszta∏towanie umiej´tnoÊci przedsi´biorczych – cz. 2
Z przedsi´biorczoÊcià nierozerwalnie zwiàzana jest kreatywnoÊç, która
charakteryzuje si´ twórczym nastawieniem do rozwiàzywania problemów.
Nie wolno przedwczeÊnie przesàdzaç
problemu, zajmowaç z góry upatrzonych pozycji. KreatywnoÊç polega na
umiej´tnoÊci wykorzystywania informacji pochodzàcych z ró˝nych dziedzin oraz wykorzystywaniu wyobraêni.
Cz∏owiek przedsi´biorczy powinien ca∏y czas si´ uczyç. Osoby uczàce si´ sà
bardziej optymistycznie nastawione do
˝ycia i z wi´kszym zapa∏em realizujà
swoje zamierzenia. Dzi´ki zachowaniom kreatywnym umie si´ poszukiwaç
najlepszego rozwiàzania danego problemu, uwzgl´dniajàc uwarunkowania,
w jakich on powsta∏. KreatywnoÊç
sprzyja otwartemu poszukiwaniu nowych mo˝liwoÊci oraz pozwala utrzymaç w∏aÊciwy stosunek do siebie i do
innych osób. Osoby kreatywne najcz´Êciej posiadajà zainteresowania. Dzi´ki
nim sà bardziej dynamiczne. Przy poszukiwaniu rozwiàzaƒ problemów nale˝y zwracaç szczególnà uwag´ na
twórcze nastawienie do nich.
Jednà z podstawowych umiej´tnoÊci
przedsi´biorczych jest umiej´tnoÊç
podejmowania decyzji. Osoba przedsi´biorcza musi chcieç, umieç i nie baç
si´ samodzielnie podejmowaç decyzji,
które cz´sto sà obarczone ryzykiem.
Przy diagnozie problemu decyzyjnego
istotnà rol´ odgrywa posiadanie informacji. Informacje powinny byç aktualne, wiarygodne i dost´pne. Nale˝y
zdawaç sobie spraw´ z tego, jakie sà
êród∏a informacji i które z nich sà wiarygodne. Do poszukiwania wariantów
rozwiàzania danego problemu trzeba
mieç podejÊcie twórcze. Warianty muszà byç rozpoznane, to znaczy trzeba
przewidzieç skutki realizacji ka˝dego
z nich oraz okreÊliç prawdopodobieƒstwo ich zaistnienia, a tak˝e przewidzieç stopieƒ po˝àdania tych skutków.
Dost´pnoÊç wariantów oznacza, ˝e
rozpatrywane mogà byç tylko te warianty, które sà dost´pne w danej sytuacji. Ostateczne podj´cie decyzji powinno spoczywaç na jednej osobie,
która ponosi pe∏nà odpowiedzialnoÊç
za nià. Przed ostatecznym podj´ciem
decyzji nale˝y zweryfikowaç poprawnoÊç procesu podejmowania decyzji
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i zaakceptowaç ten wybór. Warto zaznaczyç, ˝e decyzje racjonalne to takie
decyzje, które podejmowane sà w dobrej wierze, w oparciu o posiadane informacje i doprowadzajàce w konsekwencji do osiàgni´cia za∏o˝onego celu.
Osoba przedsi´biorcza musi umieç
nawiàzywaç i podtrzymywaç kontakt
z innymi ludêmi. Dzi´ki innym osobom
mo˝e realizowaç swoje cele i zaspakajaç
potrzeby. Umiej´tnoÊci komunikacyjne
polegajà na:
– zwracaniu uwagi na rozmówc´;
– aktywnym jego s∏uchaniu i analizowaniu informacji, które przekazuje;
– zadawaniu pytaƒ w celu uzyskania
dodatkowych informacji lub sprawdzeniu czy dobrze zrozumia∏o si´ rozmówc´;
– udzielaniu informacji zwrotnych
rozmówcy.
Przygotowujàc si´ do rozmowy, nale˝y zastanowiç si´ nad argumentami,
które przekonajà rozmówc´ do naszych
racji. Ka˝de prezentowane stanowisko
musi posiadaç uzasadnienie, dzi´ki niemu wypowiedê jest odbierana przez
drugà stron´ jako bardziej wiarygodna.
Podczas rozmowy bardzo wa˝nà sprawà jest zapewnienie odpowiedniego
klimatu nastawionego na wspó∏prac´.
Korzystny klimat sprawia, ˝e rozmowa
jest bardziej konstruktywna, poniewa˝
rozmówcy sà bardziej skoncentrowani
na temacie rozmowy. Trzeba stworzyç
mo˝liwoÊci brania udzia∏u w dyskusjach oraz wypowiadania si´ przez
m∏odych ludzi. Nale˝y zwracaç uwag´
na asertywnoÊç w komunikacji przejawiajàcà si´ przede wszystkim w jasnym
i precyzyjnym budowaniu zdaƒ i argumentacji. ˚eby przekonaç ludzi do
swoich racji, nale˝y wszystko robiç
z pasjà. Ludzie bardziej wierzà osobom, które sà pe∏ne entuzjazmu. èród∏em pasji jest po∏àczenie wiary, entuzjazmu i emocji. Do tego, co si´ robi,
nale˝y mieç g∏´bokie wewn´trzne przekonanie.
Chcàc mieç wp∏yw na inne osoby,
trzeba byç postrzeganym jako osoba
wiarygodna, której mo˝na zaufaç. Dlatego istotna jest umiej´tnoÊç prezentacji
w∏asnej osoby. Podczas prezentacji bardzo wa˝na jest postawa. Nale˝y mieç
motywacj´ do mówienia. Istotne jest po-

zytywne nastawienie do s∏uchaczy, które
przejawia si´ w otwartoÊci do osób, do
których si´ mówi.
Kszta∏towanie umiej´tnoÊci przedsi´biorczych nie jest ∏atwym zadaniem.
Wymaga bardzo du˝ego zaanga˝owania
oraz doÊwiadczenia i wiedzy. Kluczem
do zachowaƒ przedsi´biorczych jest posiadanie wizji, wiedzy oraz ch´ci do
dzia∏ania. Jest to bardzo ci´˝ka praca.
Piotr Wachowiak

Absolwencie,
zostaw swoje dane
kontaktowe!
Drodzy Absolwenci,
Zapraszamy do odwiedzenia strony
internetowej Biura ds. Absolwentów
(www.sgh.waw.pl/ba/) w celu pozostawienia swoich aktualnych danych kontaktowych, tak byÊmy mogli informowaç Was o istotnych wydarzeniach z ˝ycia SGH, w tym o uroczystoÊci ukoƒczenia studiów, na którà b´dziemy chcieli
wkrótce zaprosiç tych z Was, którzy
obronili prace licencjackie lub magisterskie po 1 paêdziernika br. Prosimy o wype∏nienie ankiety, która znajduje si´ pod
adresem: www.sgh.waw.pl/ba/dane_absolwenta
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