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Miesi´cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH

Pomys∏y na 100-lecie
W czerwcowym numerze „Absolwenta” przypomnieliÊmy, ˝e nasze Stowarzyszenie powsta∏o w marcu 1912 r., a wi´c za trzy i pó∏ roku obchodziç b´dzie swoje setne urodziny. Informacja ta zdopingowa∏a zarzàd, aby na paêdziernikowym posiedzeniu zastanowiç si´, jak przygotowaç si´ do tego jubileuszu. Zobowiàzano cz∏onka zarzàdu SW SGH dr Józefa Kozio∏a, aby opracowa∏ wst´pny
plan przedsi´wzi´ç z tej okazji. Czytelnicy „Absolwenta” te˝ si´ zmobilizowali i
zarzucili redakcj´ pomys∏ami. Oto one:

Posàg Stefana Starzyƒskiego, dzie∏o znanej
artystki: Ludwiki Nitschowej (1889-1989)
stoi na Saskiej K´pie owini´ty w foli´ i czeka na oficjalne ods∏oni´cie. Fot. J. ¸agowski („Gazeta Wyborcza”)

Starzyƒski
przeniesiony,
ale nie do SGH
PisaliÊmy o czteroletnich staraniach
Stowarzyszenia Wychowanków SGH o
przeniesienie z Ogrodu Saskiego na teren Uczelni niszczejàcego pomnika Stefana Starzyƒskiego, bohaterskiego prezydenta Warszawy, absolwenta i wyk∏adowcy naszej Uczelni. Wydawa∏o si´, ˝e
sprawa, której wiele wysi∏ku poÊwi´ci∏
wiceprezes Stowarzyszenia Jan Rybak,
wkrótce b´dzie mia∏a szcz´Êliwy fina∏.
Pomnik trzeba by∏o w zwiàzku z odbudowà pa∏acu Brühla pilnie przenieÊç na
nowe miejsce.
Niestety w∏adze miasta ostatecznie
zadecydowa∏y o przeniesieniu pomnika nie do SGH, a przed szko∏´ podstawowà na Saskiej K´pie, której patronem jest Stefan Starzyƒski. Dlaczego
tak si´ sta∏o? Byç mo˝e wi´cej argumentów przemawia∏o za takà w∏aÊnie
jego lokalizacjà? Mo˝e do warszawskiego ratusza szybciej dotar∏a korespondencja ze szko∏y ni˝ z uczelni? A
mo˝e zdecydowa∏y o tym jeszcze inne
wzgl´dy? Odpowiedê znaleêç mo˝na
tylko u êród∏a.

Koniecznie trzeba zorganizowaç zjazd
absolwentów. Wiele osób ma pretensje,
˝e zjazd z okazji 100-lecia SGH nie by∏
dostatecznie rozreklamowany i dowiedzieli si´ o nim ju˝ po jubileuszu Szko∏y,
a ch´tnie by w nim uczestniczyli. Ci, którzy si´ dowiedzieli i na zjazd przybyli,
majà z kolei pretensje, ˝e ma∏o zjecha∏o
si´ kolegów, a tak˝e o to, ˝e w porównaniu z poprzednimi zjazdami ten kiepsko
zorganizowano, nie by∏ on forum do ciekawych dyskusji. Tak wi´c zorganizujmy
ten zjazd nie szcz´dzàc Êrodków na reklam´, a jego program oprzyjmy o doÊwiadczenia najciekawszych poprzednich zjazdów, które zapisa∏y si´ w historii Szko∏y,
przygotujmy ciekawe tematy do dyskusji.
Poniewa˝ b´dzie to Zjazd organizowany
nie przez Szko∏´, a przez Stowarzyszenie,
nie ma problemu, aby zg∏oszenie na zjazd
by∏o jednoczeÊnie deklaracjà wstàpienia
do Stowarzyszenia. Dodatkowà zach´tà
mog∏oby byç zwolnienie nowo wst´pujàcych ze sk∏adki cz∏onkowskiej za pierwszy rok. Gra warta jest Êwieczki. Za jednym zamachem Stowarzyszenie zyska∏oby 1000 lub kilka tysi´cy cz∏onków.
Nasi koledzy sà szefami wielkich i ma∏ych firm, wielu prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà i to w szerokiej gamie bran˝.
Dlaczego z okazji jubileuszu nie zorganizowaç wystawy czy targów prezentujàcych te firmy? Przy okazji mo˝na by wykorzystaç firmy turystyczne i hotelarskie,
których w∏aÊcicielami sà nasi koledzy (np.
„Mazurkas Travel”) do zaj´cia si´ logistycznà stronà organizacji zjazdu, a te,
które parajà si´ promocjà i public relations do zorganizowania towarzyszàcej
jubileuszowi wystawy. Wydawnictwa, albo Biblioteka SGH mog∏yby urzàdziç
wystaw´ (a mo˝e i sprzeda˝) ksià˝ek autorstwa absolwentów SGH.
SGH nale˝y do nielicznych uczelni z
d∏ugà tradycjà, które nie posiada ekspozycji muzealnej. Mo˝e z okazji tego stulecia
zorganizowaç choçby bardzo skromnà

wystaw´ ze zbiorów Archiwum i Biblioteki Szko∏y, a tak˝e zainicjowaç zbiórk´
ró˝nych pamiàtek, dokumentów i fotografii, zwiàzanych z Uczelnià.
Wypada∏oby, aby Stowarzyszenie o prawie ju˝ 100-letniej tradycji posiada∏o swój
medal, którym mo˝na by wyró˝niaç wybitnych absolwentów. Sà propozycje, aby medal ten przedstawia∏ wizerunek któregoÊ ze
znakomitych profesorów (np. Edwarda Lipiƒskiego), albo absolwentów (np. Stefana
Starzyƒskiego, zas∏u˝onego i bohaterskiego prezydenta Warszawy). Pierwsze wr´czenie tych medali mog∏oby mieç miejsce
na jubileuszowym zjeêdzie. Przy tej samej
okazji warto mo˝e rozszerzyç kràg honorowych cz∏onków Stowarzyszenia. Jest ich
tylko dwoje, dawni rektorzy prof. Janina
Jóêwiak i prof. Wies∏aw Sadowski. A tak˝e pami´taç o nich i wykorzystywaç ich w
dzia∏aniach Stowarzyszenia.
Z okazji 100-lecia Szko∏y wydaliÊmy
„Ksi´g´ SGH; pracownicy i absolwenci –
kto jest kim?”, b´dàcà w owym czasie
jednym z nielicznych przejawów aktywnoÊci Stowarzyszenia. Jubileusz Stowarzyszenia powinno poprzedziç wydanie
„Drugiej Ksi´gi SGH”, wzbogaconej historià SW SGH, które ma za sobà interesujàce karty; przed wojnà by∏a to du˝a organizacja, dysponujàca powa˝nymi Êrodkami, majàca oddzia∏y w kraju i liczàca
si´ w ˝yciu Szko∏y. W tym tomie powinien si´ znaleêç tak˝e „Panteon SGH” –
rozdzia∏ prezentujàcy biogramy nie˝yjàcych ju˝ najbardziej zas∏u˝onych wyk∏adowców i absolwentów.
Na koniec najwa˝niejszy pomys∏, do
zrealizowania ju˝ dziÊ. Trzeba przygotowaç wizj´ Stowarzyszenia, przedstawiajàcà je tak, jak powinno ono wyglàdaç, kiedy na kartkach kalendarza uka˝e si´ marzec 2012, jak ma dzia∏aç, co atrakcyjnego mo˝e oferowaç swoim cz∏onkom i
Uczelni, jak liczne maja byç jego szeregi i
jak dojÊç do zrealizowania tej wizji.
Feliks Kot

Jeszcze o cieniach kariery
w wielkiej korporacji
We wrzeÊniowym „Absolwencie”
ukaza∏ si´ tekst, zawierajàcy wyniki badaƒ prof. M. J´drzejko na temat warunków pracy w wielkich korporacjach i
bankach. Artyku∏ jest kontrowersyjny,
budzi pesymistyczne emocje i wiele wàtpliwoÊci. Jako osoba wyznajàca zasad´ –
zdrowy rozsàdek przede wszystkim, nie
mog´ bez zastrze˝eƒ przyjàç wniosków z
raportu. Artyku∏ przedstawia korporacje
jako siedlisko wszelkiego z∏a, gdzie Êrodowisko spo∏eczne i styl pracy wp´dzajà
zdrowego cz∏owieka we wszelkiego typu
uzale˝nienia, utrat´ systemu wartoÊci,
chorobliwà rywalizacj´ i samotnoÊç. Byç
mo˝e streszczenie dokonane przez redakcj´ dziennika „Metro” zniekszta∏ca wyniki badaƒ i by∏o obliczone na wywo∏anie u
czytelnika „mocnych wra˝eƒ”, ale to ju˝
kwestia odpowiedzialnoÊci etycznej naukowców, którzy tekst autoryzowali i
dziennikarzy, którzy go opublikowali.
Moje wàtpliwoÊci dotyczà przede
wszystkim metodologii badaƒ. Aby opisaç jakieÊ zjawisko nale˝y mieç punkt
odniesienia, oceniç je w jakimÊ kontekÊcie. Nie potrafi´ powiedzieç, czy to, ˝e
np. 72% ankietowanych ma kredyt w wysokoÊci 50 tys. z∏ to zjawisko typowe tylko dla pracowników wielkich korporacji,
czy dla tej grupy wiekowej, niezale˝nie
od miejsca zatrudnienia.
W ca∏ym raporcie brakuje punktów
odniesienia, oceny zjawisk w kontekÊcie
innych przedsi´biorstw. Praca w korporacji bezsprzecznie ∏àczy si´ z du˝à dyspozycyjnoÊcià, ale czy prowadzàc w∏asnà
firm´ pracuje si´ mniej?
Badaniami obj´to 440 osobowà grup´
ludzi od 24 do 41 roku ˝ycia, po czym na
tej podstawie formu∏uje si´ siedem grzechów g∏ównych „m∏odych absolwentów
wy˝szych uczelni”. Wed∏ug jakich kategorii czterdziestoletniego cz∏owieka zaliczono do grupy m∏odych absolwentów?
Na „pierwszy rzut oka” widaç szereg niedociàgni´ç i sprzecznoÊci. Do grzechów
g∏ównych m∏odych pracowników korporacji zaliczono uzale˝nienie od pieni´dzy
i ˝ycie ponad stan, podajàc za argument
wspomniane wy˝ej kredyty. Przecie˝ w
wieku 24-30 lat cz∏owiek urzàdza sobie
˝ycie – musi kupiç jakieÊ mieszkanie,
meble, samochód, zwykle zak∏ada rodzin´. Nic zatem dziwnego, ˝e zaciàga kredyt, bo jeÊli nie ma zamo˝nych rodziców,
jest to jedyna szansa na samodzielnoÊç.
Co trzeci ankietowany ma kredyt w wy-
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sokoÊci ponad 200 tys. z∏ – w kontekÊcie
cen mieszkaƒ w Warszawie to chyba bardziej norma ni˝ patologia. Pracownicy
korporacji dobrze zarabiajà, mogà wi´c
pozwoliç sobie na takie decyzje finansowe, sà wyp∏acalni. Stwierdzenie, ˝e nie
chcà zmieniç pracy i mniej zarabiaç,

Êwiadczy o zdrowym rozsàdku i ÊwiadomoÊci zobowiàzaƒ finansowych, a tak˝e
o ch´ci szybszego sp∏acenia kredytów.
Ocenianie tego zjawiska jako uzale˝nienia od pieni´dzy, to gruba przesada. Nale˝y raczej wspó∏czuç tym, którzy i tak muszà kupiç mieszkanie, a nie majà takich
mo˝liwoÊci. Ponadto sà na Êwiecie ludzie,
którzy lubià dobra materialne i chcà podnieÊç swój status, od kiedy jest to naganne? Podobno pracownicy korporacji „jadà na dopalaczach i amfetaminie” i w
tym samym zdaniu mówi si´, ˝e tylko 4%
ankietowanych bierze narkotyki, to w
koƒcu amfetamina jest narkotykiem, czy
nie? 93% u˝ywa napojów energetyzujàcych (red bull?) i innych dopalaczy, ale
ju˝ nie mówi si´, jakich dopalaczy, mo˝e
to kawa? Napój bardzo powszechny w
ka˝dym wieku i Êrodowisku. I co ciekawe, „osoby zarabiajàce powy˝ej 10 tys. z∏
miesi´cznie si´gajà osiem razy cz´Êciej
po kokain´, ni˝ pracownicy ni˝szych
szczebli” – bo majà na to Êrodki. I znowu,
mo˝e dobrze by∏oby zbadaç, jaki procent
najlepiej zarabiajàcych w Polsce bierze
narkotyki. Jest wysoce prawdopodobne,
˝e g∏ównà przyczynà tego zjawiska wcale nie jest miejsce pracy, lecz status materialny (a jak to jest u artystów, pracowników mediów?). Ankietowani „dla kariery
poÊwi´cajà rodzin´ i znajomych” – to sà
niestety koszty wysokiej dyspozycyjnoÊci, ale w ˝yciu zawsze jest coÊ za coÊ.
Ponadto „zdradzajà ma∏˝onków i partnerów, a ok. 50% z nich w ciàgu roku odby-

∏o jeden stosunek z przygodnym partnerem”, chcia∏abym wiedzieç ilu z tych
„grzeszników” by∏o w tzw. sta∏ych
zwiàzkach, ale tej informacji ju˝ nie znalaz∏am.
I ostatni grzech g∏ówny – „wyrzekajà
si´ swej to˝samoÊci, przekonaƒ, biorà
udzia∏ w wyÊcigu szczurów, choç wczeÊniej tego nie akceptowali”. Jakby rzeczywiÊcie nie akceptowali, to nigdy nie
podj´liby si´ tej pracy. Z moich badaƒ i
rozmów ze studentami SGH wynika, ˝e
ok. 18-20% bardzo lubi i potrafi rywalizowaç, jest to dla nich jeden z podstawowych motywatorów podejmowania okreÊlonej pracy. JeÊli cz∏owiek jest przy
zdrowych zmys∏ach, ma sporo wewn´trznej si∏y i odpornoÊci psychicznej, lubi ryzyko i wyzwania, dlaczego nie powinien
realizowaç si´ w korporacji? OczywiÊcie
sà i tacy, którzy ze wzgl´du na swojà osobowoÊç nie powinni nigdy tam trafiç. Tak
wi´c problem nale˝a∏oby postawiç nieco
inaczej – o powodzeniu i sukcesie zawodowym decyduje dopasowanie cz∏owieka do miejsca, a nie warunki pracy. Ponadto, wi´kszoÊç absolwentów ju˝ w
trakcie studiów styka si´ z pracà w tego
typu firmach (praktyki, sta˝e), majà wi´c
ÊwiadomoÊç specyfiki korporacyjnej.
Podj´cie pracy jest umowà, którà zawsze
mo˝na zerwaç i ka˝dy ma wolny wybór.
JeÊli zatem narzeka na warunki i dalej
pracuje to oznacza, ˝e sà jakieÊ inne powody dla których to robi.
Wielu studentów i absolwentów SGH
planuje rozpocz´cie kariery zawodowej
w∏aÊnie od pracy w du˝ej korporacji i
traktuje to jako jeden z etapów w∏asnej
drogi zawodowej. Dlaczego chcà pracowaç w du˝ych firmach? Na to pytanie daje odpowiedê coroczna edycja ogólnopolskiego rankingu pracodawców „Kompas”. Wi´kszoÊç laureatów konkursu to
w∏aÊnie korporacje, a studenci najbardziej cenià w tych firmach: mo˝liwoÊç
samorealizacji i zdobycia doÊwiadczenia
zawodowego, przyjaznoÊç (dobre relacje
mi´dzyludzkie, ∏atwoÊç pogodzenia ˝ycia
zawodowego i prywatnego, bezpieczeƒstwo zatrudnienia), korzystne warunki finansowe. Twierdzenie, ˝e w korporacjach dominuje „wyÊcig szczurów” by∏o
uprawnione w latach dziewi´çdziesiàtych. Wtedy wybierano kadr´ wed∏ug
kryterium silnych indywidualnoÊci, które
cz´sto wp∏ywa∏y negatywnie na ca∏y zespó∏. Na wspó∏czesnym rynku pracy
umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej jest podstawà dzia∏ania i sukcesu firmy. WÊród
najwa˝niejszych kryteriów wyboru pracy
przez absolwentów na trzecim miejscu
znalaz∏ si´ szacunek do ˝ycia prywatnego
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(85% – badania AIESEC SGH, 2006 r.),
co Êwiadczy o du˝ej jakoÊciowej zmianie
podejÊcia m∏odych ludzi do pracy. Rynek
pracy jest kreowany w takim samym
stopniu przez pracodawców, jak i pracowników, dlatego ka˝da nowoczesna organizacja musi dopasowywaç swoje
dzia∏ania i narz´dzia zarzàdzania ludêmi
do potrzeb w∏asnej kadry, inaczej – zabraknie kandydatów do pracy. W polskiej
rzeczywistoÊci korporacje sà najlepiej zarzàdzane, najbardziej elastyczne, nie brakuje im ch´tnych do pracy i generalnie
majà si´ dobrze, w odró˝nieniu od wielu
przedsi´biorstw, które korporacjami nie
sà i nigdy nie b´dà. Zatem nie straszmy
studentów jednostronnymi wnioskami,
miejmy ufnoÊç w ich rozsàdek i nie argumentujmy ch´ci pracy w korporacji kolejnym rodzajem uzale˝nienia.
Iwona Bernaciak,
psycholog Centrum Karier
i Fundraisingu SGH

UTW zaprasza
Jak wiadomo cz∏onkowie Stowarzyszenia Wychowanków majà prawo uczestniczyç w wyk∏adach Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH.
Inauguracja I semestru roku akademickiego 2008/2009 odby∏a si´ w Êrod´ 15
bm. Na inauguracji wyk∏ad pt. „Szcz´Êcie
i dojrza∏oÊç ˝ycia” wyg∏osi∏ prof. dr hab.
Tadeusz St´pieƒ.
W poniedzia∏ek, 20.X. o godz. 17.10 w
auli I budynku C (Al. Niepodleg∏oÊci 128,
róg Madaliƒskiego) mgr Zuzanna Celmer
mia∏a wyk∏ad pt. „KreatywnoÊç bez wiekowych granic”.
W Êrod´, 22.X. o godz. 17.30 w auli A
budynku A ( ul. Rakowiecka 24) o prawach niepe∏nosprawnych pasa˝erów linii
lotniczych mówi∏ dr Jerzy Gospodarek.
W poniedzia∏ek, 27.X. o godz. 17.10 w
auli I budynku C, prof. dr hab. Tadeusz

Do pi´ciu razy sztuka
Jest takie powiedzonko: do trzech razy sztuka. Mnie ta sztuka uda∏a si´ pi´ç
razy. Chodzi o wydanie pi´ciu numerów
„Absolwenta” bez pieni´dzy na wydatki
redakcyjne, honoraria autorskie i koszty
druku. Proponowa∏em kierownictwu
Stowarzyszenia, aby upowa˝ni∏o mnie
do akwizycji reklam, z których dochody
by∏yby przeznaczone na te cele, ale nie
spotka∏o si´ to z akceptacjà. Postanowiono natomiast, ˝e w trakcie paêdziernikowego posiedzenia Zarzàdu odb´dzie si´ dyskusja nad „Absolwentem” i
znaleziony zostanie nowy redaktor, poniewa˝ ja nie pisz´ si´ na kontynuowanie tej dzia∏alnoÊci na dotychczasowych
warunkach.
Obawiam si´ o dalsze losy „Absolwenta”… Wydaje si´ jednak, ˝e warto
by kontynuowaç wydawanie „Absolwenta”, jako wk∏adki do „Gazety SGH”
(taka jest opinia Zarzàdu Stowarzyszenia), bo dzi´ki temu cz∏onkowie Stowarzyszenia Wychowanków majà okazj´
byç w kursie tego, co dzieje si´ w Uczelni. Z drugiej strony teraz, gdy Stowarzyszenie chce rozegraç bitw´ o zmian´
swojego oblicza z kó∏ka emerytów na
presti˝owà organizacj´ przyciàgajàca
m∏odych absolwentów, ten miesi´cznik
mo˝e odegraç pewna rol´ organizatorskà. Dobrze, ˝e uda∏o si´ numery „Absolwenta” wprowadziç na strony internetowe SGH. Nie nale˝y jednak zast´po-
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waç drukowanego „Absolwenta” wersjà
internetowà, bowiem nie wszyscy w naszym kraju si´gajà ju˝ po Internet.
˚a∏uj´, ˝e nie starczy∏o mi czasu na
zrealizowanie kilku pomys∏ów. MyÊla∏em m.in. o zorganizowaniu pod has∏em
„Mistrz i jego uczniowie” publicznego
spotkania prof. Leszka Balcerowicza z
jego dawnymi magistrantami i doktorantami, którzy odpowiedzieli na jego
apel o odezwanie si´ i poinformowanie
o swoich losach, og∏oszony na ∏amach
„Absolwenta”.
MyÊl´, ˝e mo˝na by organizowaç podobne spotkania pod auspicjami redakcji kolejno z innymi wybitnymi wyk∏adowcami SGH i ich dawnymi studentami. Zamierza∏em te˝ zorganizowaç przy
redakcji ko∏o dziennikarzy – absolwentów SGH. Kilku naszych kolegów to
znani i mniej znani dziennikarze. Jeden
z nich jest nawet prezydentem prywatnej uczelni kszta∏càcej dziennikarzy.
Nawiàzanie z nimi bli˝szych kontaktów
by∏oby korzystne nie tylko dla „Absolwenta”, ale i dla naszej Uczelni. Mo˝e te
pomys∏y podejmie mój nast´pca.
Na zakoƒczenie chcia∏bym serdecznie
podzi´kowaç za mi∏à wspó∏prac´ wszystkim, którzy mi pomagali, a wÊród nich p.
Annie Wiktorowicz. Ta absolwentka medycyny i podyplomowych studiów dziennikarskich mia∏a po trzech miesiàcach
wolontariatu przejàç redagowanie „Ab-

St´pieƒ wyg∏osi wyk∏ad pt. „Idea∏y
OÊwiecenia czyli utopia modernizmu”.
W Êrod´, 29.X. o godz. 17.30 w auli A
budynku A (ul. Rakowiecka 24), o leczniczej mocy wybranych roÊlin w dolegliwoÊciach uk∏adu nerwowego b´dzie mówi∏a
dr n. med. Jadwiga Natowska.
Pierwszy wyk∏ad w listopadzie odb´dzie si´ w Êrod´ 5.XI. w auli A budynku
A o godz. 17.30, a jego tematem b´dzie
zachowanie i etykieta. Wyk∏ad poprowadzi red. Hanna Milewska.
W Êrod´, 15.X. odby∏a si´ takie inaguracja Klubu W∏oskiego. 22. X. odb´dzie
si´ o godz. 15.20 w auli A, budynku A
wyk∏ad mgr Paw∏a Folfasa „Irlandia – cudowne i wyrodne dziecko U.E.”, a o godz.
16.20 prof. dr hab. Longin Pastusiak bedzie mówi∏ o pierwszych polakach w
Ameryce Pó∏nocnej. 29.X. w tej samej auli o godz. 15.20 – wyk∏ad prof. dr hab.
Grzegorza Ko∏odki „Dokàd zmierza
Êwiatowa gospodarka”.

solwenta”. Z ró˝nych powodów zrezygnowa∏a, a szkoda, bo by∏a autorkà kilku
zgrabnie przeprowadzonych wywiadów.
OsobiÊcie chc´ – majàc wi´cej wolnego czasu – zajàç si´ bardziej intensywnie drugim tomem „Ksi´gi SGH; pracownicy i absolwenci – kto jest kim?”.
Pierwszy ukaza∏ si´ z okazji 100-lecia
Szko∏y, mam nadziej´, ˝e drugi b´dzie
jaskó∏kà awizujàcà 100-lecie Stowarzyszenia Wychowanków SGH. Stàd goràca proÊba do wszystkich pracowników
Szko∏y i jej absolwentów, którzy nie
uwiecznili si´ w I tomie o wype∏nienie
ankiety. Mo˝na jà znaleêç na stronach
internetowych Stowarzyszenia, albo
otrzymaç w sekretariacie SW SGH lub
pocztà telefonujàc tam˝e.
Stefan Zawadzki

ABSOLWENT
miesi´cznik Stowarzyszenia
Wychowanków SGH
redaktor odpowiedzialny:
Stefan Zawadzki
tel. kom. 0-609 559 945
e-mail:
jastrzebiec.zawadzki@gmail.com
Listy prosimy adresowaç:
Stowarzyszenie Wychowanków
SGH/ „Absolwent”
02-554 Warszawa,
Al. Niepodleg∏oÊci 162
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Quo vadis doktorancie?
W ostatnich latach mamy do czynienia ze znacznymi zmianami w spo∏ecznoÊci doktorantów. Zmiany te zachodzà
na co najmniej kilku p∏aszczyznach, a
ich najbardziej odczuwalnym przejawem jest wzrost liczby doktorantów.
Jeszcze kilka lat temu Szko∏a G∏ówna
Handlowa kszta∏ci∏a poni˝ej 500 doktorantów w danym roku akademickim.
Obecnie liczba ta przekracza 1300 osób.
Zjawisku temu towarzyszà tak˝e inne
zmiany. Dotyczà one profilu zawodowego doktorantów i oczekiwaƒ wzgl´dem
studiów doktoranckich.
Mamy do czynienia z coraz silniej zarysowujàcà si´ tendencjà wyodr´bniania
si´ trzech grup doktorantów. Grupy te
majà inne oczekiwania wzgl´dem studiów doktoranckich i odmiennie okreÊlajà ich rol´. Obok tradycyjnie postrzeganej grupy doktorantów, traktujàcych studia doktoranckie i doktorat jako pierwszy etap kariery naukowej, na znaczeniu
zyskuje grupa praktyków biznesowych.
Studia doktoranckie traktujà oni jako
etap edukacji, który oprócz walorów poznawczych i socjalnych ma pe∏niç rol´
s∏u˝ebnà wobec kariery zawodowej, a
rozpraw´ doktorska ch´tnie osadziliby w
realiach swojej aktywnoÊci biznesowej.
Trzecià grup´, zapewne najliczniejszà,
stanowià doktoranci nastawieni jedynie
na ukoƒczenie studiów trzeciego stopnia.
Zmiany liczebnoÊci doktorantów oraz
ich oczekiwaƒ wzgl´dem studiów stwarzajà liczne szanse i zagro˝enia. Spo∏ecznoÊç doktorantów stanowi coraz wi´kszy
odsetek osób kszta∏conych w SGH i coraz bardziej znaczàce êród∏o dochodów
dla Uczelni. W krótkim okresie korzyÊci
sà ewidentne, jednak z punktu widzenia
d∏ugookresowej strategii SGH kluczowe
oka˝à si´ efekty tego zjawiska obserwowane za kilka, kilkanaÊcie lat.
Wzrastajàca liczba osób przyjmowanych na niestacjonarne studia doktoranckie stwarza mo˝liwoÊç zwi´kszania roli
SGH w kszta∏ceniu ekonomistów na
trzecim stopniu studiów i promowania
wi´kszej liczby doktorów. Z drugiej strony jednak stanowi zagro˝enie obni˝enia
wartoÊci dyplomu ukoƒczenia studiów,
zarówno ze wzgl´du na mniejsze wymagania w stosunku do kandydatów (wynikajàce z mniejszej konkurencji o miejsca
na studiach), jak równie˝ zmieniajàcà si´
liczebnoÊç kadry, która odpowiedzialna
jest za edukacj´ doktorantów i opiek´
promotorkà przy przygotowywaniu dysertacji. Aby nale˝ycie wykorzystaç
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szanse zwiàzane ze wzrastajàcym zainteresowaniem praktyków biznesowych
trzecim stopniem studiów uczelnia powinna staç na stra˝y odpowiedniej jakoÊci kszta∏cenia, silnie osadzajàc w teorii
wiedz´ praktycznà wnoszonà przez
uczestników studiów i dostarczajàc im
odpowiedniego warsztatu metodologicznego.
Je˝eli chodzi o doktorantów, którzy
maja zasiliç w przysz∏oÊci szeregi kadry
naukowej SGH, zasadnicze znaczenie
ma przyciàgni´cie i zatrzymanie osób o
najwy˝szych kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej. Oznacza to
konkurencj´ nie tylko z innymi oÊrodkami naukowymi (zw∏aszcza zagranicznymi), ale tak˝e z biznesem. Jest to trudne
wyzwanie, ze wzgl´dów, których nikomu znajàcemu realia polskiej nauki t∏umaczyç nie trzeba. SGH wcià˝ jeszcze
bazuje na swoim presti˝u, przyciàgajàc
osoby traktujàce uczelni´ komplementarnie w stosunku do pracy w biznesie
lub gotowe nie kierowaç si´ przy wyborze Êcie˝ki zawodowej rachunkiem ekonomicznym. Obydwie te grupy w mniejszym lub wi´kszym stopniu aktywne sà
zawodowo poza Uczelnià, co wprawdzie
wzbogaca ich prace naukowà o perspektyw´ praktycznà, staje si´ jednak czynnikiem co najmniej opóêniajàcym przygotowanie doktoratów, a nierzadko odbija
si´ na poziomie dysertacji. Szansà na
umo˝liwienie wi´kszej koncentracji na
pracy naukowej jest stabilizowanie sytuacji zawodowej najlepszych doktorantów w ramach Uczelni. Podniesienie
konkurencyjnoÊci oferty finansowej dla
takich osób mo˝e byç realizowane poprzez stwarzanie im mo˝liwoÊci udzia∏u
w projektach badawczych oraz projektach realizowanych dla biznesu, przy
zwi´kszeniu aktywnoÊci uczelni w tym
obszarze.
W SGH jest wiele osób, które doskonale identyfikujà wskazane powy˝ej wyzwania, jednak sprostanie im wymaga
wspó∏dzia∏ania i bardziej aktywnej roli
samych doktorantów. Ârodowisko doktorantów w ma∏ym stopniu wykorzystuje
rosnàce znaczenie tej grupy, wynikajàce
z w∏àczenia studiów doktoranckich w
trójstopniowy system edukacji na wy˝szych uczelniach oraz wzrostu liczebnoÊci doktorantów i generowanych przez
nich przychodów dla uczelni.
Aby to zmieniç konieczna jest wi´ksza integracja doktorantów oraz budowanie silniejszych zwiàzków tej grupy z

Uczelnià. Jest to wyzwanie dla w∏adz
Uczelni i samorzàdu doktorantów. O tyle trudne, ˝e wymagajàce „przebicia” si´
przez gàszcz obowiàzków przeci´tnego
doktoranta i konkurowanie o jego czas z
atrakcjami oczekujàcego na chwile wytchnienia pomi´dzy tymi obowiàzkami.
O tyle warte zachodu, ˝e efektem mo˝e
byç nie tylko wi´kszy wp∏yw doktorantów na ich sprawy, ale tak˝e silniejsze
doÊwiadczenia atmosfery akademickoÊci
oraz wi´zi mi´dzyludzkie i prze˝ycia,
które mogà okazaç si´ najcenniejszym
wspomnieniem ze studiów doktoranckich.
Tomasz M. MiÊkiewicz
Przewodniczàcy Samorzàdu Doktorantów
SGH w Warszawie

OC i AC
dla absolwentów
SGH taniej
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ
Ergo Hestia wprowadzi∏o 15-procentowà dodatkowà zni˝k´ w sk∏adce dla absolwentów SGH, posiadajàcych prawo
jazdy i b´dàcych w∏aÊcicielami lub
wspó∏w∏aÊcicielami pojazdów mechanicznych, zawierajàcych ubezpieczenia
OC i AC. Zni˝ka dotyczy klientów w
wieku do 29 lat w∏àcznie, którzy ukoƒczyli studia dzienne i do tej pory nie
mieli ubezpieczenia lub nie mieli szkody w ostatnim roku. Zainteresowani korzystnymi ubezpieczeniami wszystkich
gatunków mogà uzyskaç informacje pod
numerem telefonu 0-609 559 945.
Np. warto zainteresowaç si´ przysz∏à
emeryturà, kiedy jest si´ jeszcze m∏odym; wiadomo, ˝e ta wyp∏acana przez
ZUS i OFE b´dzie bardzo kiepska. Mo˝na samemu ju˝ teraz ustaliç wysokoÊç
dodatkowej emerytury, zwierajàc odpowiednie, niezbyt kosztowne, ubezpiecznie rentowe, a nawet zaczàc jà otrzymywaç w wieku 45 lat.

ABSOLWENT 05/08 (05)

