Miesi´cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH

ABSOLWENT

www.sgh.waw.pl/absolwent/

numer 6/08, listopad 2008

Mam przyjemnoÊç na ∏amach „Absolwenta” przedstawiç Paƒstwu Strategi´ rozwoju Stowarzyszenia Wychowanków SGH, która zosta∏a przyj´ta na posiedzeniu Zarzàdu SW SGH 20 paêdziernika br.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, i˝ dokument ten powsta∏, gdy˝ jest on poczàtkiem zmian w Stowarzyszeniu.
Otwiera nasze struktury na nowych cz∏onków (instytucja cz∏onka stowarzyszonego), daje wi´ksze mo˝liwoÊci na pr´˝niejsze dzia∏ania (m.in. przez powo∏anie funkcji Ambasadora SGH), a przede wszystkim, i co najwa˝niejsze, przyczyni si´ do zacieÊniania wi´zi mi´dzy Uczelnià a jej absolwentami.
Przy∏àczam si´ do apelu Pani Krystyny Lewkowicz, zamieszczonego w niniejszym numerze, i prosz´ przysz∏ych i obecnych absolwentów o aktywny udzia∏ w konsultacjach spo∏ecznych dot. kszta∏tu nowego Statutu Stowarzyszenia.
W kolejnych wydaniach „Absolwenta” b´dziemy na bie˝àco relacjonowaç stan prac nad reformà Stowarzyszenia Wychowanków SGH.
Piotr Wachowiak

Strategia rozwoju
Stowarzyszenia Wychowanków SGH
1. MISJA
Misjà Stowarzyszenia Wychowanków SGH (SW SGH)
jest integrowanie i promowanie absolwentów Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie (dawniej Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki) oraz wspieranie Uczelni w jej dà˝eniach do umocnienia pozycji wiodàcej uczelni ekonomicznej.

4. CZ¸ONKOWIE
Absolwenci SGH mogà ubiegaç si´ o jeden z dwóch rodzajów cz∏onkostwa w Stowarzyszeniu Wychowanków SGH:
– cz∏onkostwo zwyczajne,
– cz∏onkostwo honorowe.
Absolwenci studiów podyplomowych oraz obcokrajowcy,
którzy zaliczyli w SGH przynajmniej jeden semestr studiów,
mogà ubiegaç si´ o status:
– cz∏onka stowarzyszonego.

2. CEL
Cz∏onek zwyczajny

Celem Stowarzyszenia Wychowanków jest:
1) utrzymywanie wi´zi absolwentów z SGH;
2) tworzenie wi´zi kole˝eƒskich pomi´dzy absolwentami
SGH, pomoc cz∏onkom Stowarzyszenia b´dàcym w trudnej
sytuacji ˝yciowej;
3) reprezentowanie Êrodowiska absolwenckiego SGH;
4) kszta∏towanie wizerunku absolwenta SGH w Êrodowiskach pracodawców i w mediach;
5) wspieranie absolwentów SGH w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju ich kariery;
6) wspó∏dzia∏anie w piel´gnowaniu tradycji SGH i upowszechnianie jej dorobku;
7) wspieranie dzia∏aƒ Szko∏y w jej funkcjach statutowych.

3. NAZWA
Zmiana nazwy Stowarzyszenia Wychowanków SGH na
Stowarzyszenie Absolwentów Szko∏y G∏ównej Handlowej
(z angielskim odpowiednikiem Warsaw School of Economics Alumni), z zachowaniem dotychczasowej formy prawnej.

A. Wst´puje do Stowarzyszenia Wychowanków SGH na
podstawie deklaracji pisemnej lub internetowej. Op∏aca sk∏adk´ cz∏onkowskà w wysokoÊci 20 z∏ rocznie. Sk∏adka op∏acona
w pierwszym roku uprawnia do otrzymania nieodp∏atnie Karty Absolwenta SGH (b´dàcej legitymacjà cz∏onkowskà SW
SGH, oferujàcej jednoczeÊnie program rabatowy).
B. Uprawnienia:
– wymienione w § 11 Statutu SW SGH;
– otrzymuje wa˝nà bezterminowo Kart´ Absolwenta SGH;
– otrzymuje pocztà elektronicznà newsletter z informacjami
o dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia;
– mo˝liwoÊç udzia∏u w Zjeêdzie Absolwentów na 10-lecie
immatrykulacji oraz w zjeêdzie wszystkich absolwentów
organizowanym co 10 lat;
– mo˝liwoÊç poszukiwania znajomych w bazie danych absolwentów;
– dost´p do serwisu Centrum Karier i Fundraisingu z ofertami pracy;
– mo˝liwoÊç skorzystania z konsultacji psychologicznej
(przez rok od skoƒczenia studiów) organizowanej przez

Centrum Karier i Fundraisingu;
– dost´p do serwisu internetowego Stowarzyszenia Wychowanków SGH;
– bezp∏atny adres e-mailowy w domenie sgh.waw.pl;
– bezp∏atny udzia∏ w wyk∏adach i imprezach organizowanych przez Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Cz∏onek honorowy

A. Wst´puje do Stowarzyszenia Wychowanków SGH na
podstawie deklaracji pisemnej lub internetowej oraz:
a) spowoduje przyznanie Stowarzyszeniu darowizny,
lub:
b) jest lub by∏ w poprzednim roku aktywnym Ambasadorem
SGH,
lub:
c) jest osobà fizycznà, która wnios∏a wybitny wk∏ad w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny
szczególny sposób zas∏u˝y∏a si´ dla Stowarzyszenia.
B. Uprawnienia:
– te same, co cz∏onka zwyczajnego oraz dodatkowo:
– otrzymuje zaproszenia na inauguracj´, Âwi´to SGH, wr´czenie doktoratów honoris causa itp.;
– podanie nazwiska do publicznej wiadomoÊci w newsletterze z informacjami o dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia Wychowanków SGH;
– otrzymuje bezp∏atne zaproszenia na Zjazdy Absolwentów;
– otrzymuje bezp∏atnà prenumerat´ „Gazety SGH”.
C. Uprawnienia dla osób wymienionych w punktach a) i b)
sà wa˝ne przez rok kalendarzowy od momentu ich nabycia.
Wa˝noÊç uprawnieƒ dla osób zas∏u˝onych dla Stowarzyszenia, wymienionych w punkcie c), jest bezterminowa.
Cz∏onek stowarzyszony
– osoba, która nie jest absolwentem SGH

A. Wst´puje do Stowarzyszenia Wychowanków SGH na
podstawie deklaracji pisemnej lub internetowej. Op∏aca sk∏adk´ cz∏onkowskà w wysokoÊci 20 z∏ rocznie. Sk∏adka op∏acona
w pierwszym roku uprawnia do otrzymania nieodp∏atnie Karty Absolwenta SGH (b´dàcej legitymacjà cz∏onkowskà SW
SGH, oferujàcej jednoczeÊnie program rabatowy).
B. Uprawnienia:
– otrzymuje wa˝nà bezterminowo Kart´ Absolwenta SGH;
– otrzymuje pocztà elektronicznà newsletter z informacjami
o dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia;
– mo˝liwoÊç poszukiwania znajomych w bazie danych absolwentów;
– dost´p do serwisu Centrum Karier i Fundraisingu z ofertami pracy;
– dost´p do serwisu internetowego Stowarzyszenia Wychowanków SGH.

– poÊrednik mi´dzy SGH a instytucjà, w której jest zatrudniony. Przekazuje SGH informacje na temat potrzeb instytucji jako potencjonalnego pracodawcy i partnera,
np. w badaniach naukowych. Informuje o potrzebach
Uczelni w stosunku do instytucji i instytucji wobec Uczelni;
– regularnie zapraszany na spotkania dotyczàce np. nowych
programów nauczania, przedmiotów, kierunków i trybów
studiów, tak by na bie˝àco posiada∏ informacje na temat
zmian dziejàcych si´ na Uczelni;
– êród∏o pozyskiwania funduszy na rzecz Stowarzyszenia;
– bezp∏atny udzia∏ w Zjeêdzie Absolwentów;
– co roku organizowany konkurs na Ambasadora SGH Roku, rozstrzygany podczas Âwi´ta SGH.

6. SPONSORZY
STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW SGH
Przedsi´biorstwa i osoby fizyczne, które wspierajà dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia Wychowanków w wysokoÊci min.
1000 z∏ rocznie.
Uprawnienia przedstawiciela sponsora Stowarzyszenia:
– otrzymuje pocztà elektronicznà newsletter z informacjami
o dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia;
– ma mo˝liwoÊç udzia∏u w panelu dyskusyjnym podczas
Zjazdu Absolwentów (zaproszenie uzale˝nione od poruszanej w danym roku tematyki);
– otrzymuje zaproszenia do udzia∏u w panelach dyskusyjnych organizowanych minimum raz na kwarta∏;
– jest zapraszany na Walne Zgromadzenie SW SGH;
– otrzymuje bezp∏atnà prenumerat´ „Gazety SGH”;
– informacja o darowiênie w zamieszczana jest w newsletterze i serwisie internetowym Stowarzyszenia Wychowanków SGH.

7. DZIA¸ANIA
Obszary dzia∏ania Stowarzyszenia Wychowanków SGH:

– pozyskiwanie nowych cz∏onków;
– wspó∏praca z Centrum Informatycznym w zakresie tworzenia i utrzymywania serwisu internetowego SW SGH;
– wspó∏praca przy organizacji konkursu na Ambasadora
SGH Roku, rozstrzyganego podczas Âwi´ta SGH;
– wspó∏praca przy organizacji przynajmniej raz na kwarta∏
seminariów naukowych i biznesowych z udzia∏em absolwentów oraz sponsorów Stowarzyszenia;
– wspó∏praca przy organizacji uroczystoÊci graduacji oraz
Zjazdu Absolwentów;
– wspó∏praca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku;
– wspó∏praca z Klubem Partnerów SGH;
– redakcja dzia∏u „Gazety SGH” na temat Stowarzyszenia
Wychowanków SGH i aktywnoÊci absolwentów;
– redakcja internetowego newslettera z informacjami na temat ˝ycia Uczelni, planów Stowarzyszenia itp.;
– wspó∏praca z Bibliotekà SGH.

5. AMBASADOR SGH
Pozyskiwanie cz∏onków:

– wy∏aniany w drodze analizy deklaracji przystàpienia do
Stowarzyszenia Wychowanków SGH, po wyra˝eniu zgody na przyj´cie funkcji;
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– strona g∏ówna SGH oraz serwis internetowy Stowarzyszenia Wychowanków SGH dla absolwentów;
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– wspó∏praca z Samorzàdem Studentów (udzia∏ przedstawiciela Samorzàdu w pracach Zarzàdu SW SGH);
– promocja Stowarzyszenia wÊród studentów ostatnich lat
(wspó∏praca z Dziekanatami, akcje marketingowe);
– akcja mailingowa skierowana do absolwentów;
– informacja o Stowarzyszeniu przekazywana absolwentom odbierajàcym dyplom ukoƒczenia studiów za poÊrednictwem dziekanatów, biur kolegiów (doktoranci)
oraz aplikacja internetowa w Wirtualnym Dziekanacie;
– informacje na forach spo∏ecznoÊciowych;
– korespondencja do absolwentów z lat 2000–2008;
– aktywizacja absolwentów SGH niemieszkajàcych w Warszawie (oddzia∏y terenowe – regionalne Kluby Absolwenta).
Propozycja zawartoÊci serwisu internetowego
Stowarzyszenia Wychowanków SGH:

– historia, w∏adze, Statut Stowarzyszenia, dane kontaktowe;
– deklaracja przystàpienia do i wystàpienia ze Stowarzyszenia;
– osobiste profile absolwentów z mo˝liwoÊcià aktualizacji
danych (imi´, nazwisko, zdj´cie, adres e-mailowy, opcjonalnie inne dane kontaktowe: adres do korespondencji,
numer telefonu, GG, Skype; rodzaj i rok rozpocz´cia
i ukoƒczenia studiów, zamieszkiwany akademik, aktualne
miejsce pracy i zajmowane stanowisko, zainteresowania);
– podzia∏ absolwentów wed∏ug roku rozpocz´cia studiów
(w przypadku doktorów – rok uzyskania stopnia),
– wyszukiwarka kontaktów w bazie adresowej;
– forum dyskusyjne;
– osobne serwisy dla klubów wspólnych zainteresowaƒ (naukowych, hobby, zawodowych);
– aktualnoÊci, komunikaty.
Wyk∏ady, konferencje, seminaria naukowe i biznesowe

Cykliczne spotkania, dajàce mo˝liwoÊç wykorzystania potencja∏u naukowego i dydaktycznego SGH oraz doÊwiadczenia zawodowego absolwentów. Wspó∏praca ze studentami (aktywizacja kó∏ naukowych). Publikacje najciekawszych wystàpieƒ w „Gazecie SGH” oraz newsletterze, wydarzenia o wi´kszej randze nag∏aÊniane w mediach.

UroczystoÊç graduacji

Uroczyste zakoƒczenie studiów (graduacja):
– organizowane np. w przeddzieƒ uroczystej inauguracji roku akademickiego;
– dla osób, które uzyska∏y dyplom studiów licencjackich
i magisterskich w poprzednim roku akademickim;
– udzia∏ po uprzednim zarejestrowaniu si´ na stronach
WWW Stowarzyszenia;
– wr´czanie dyplomów i nagród najlepszym absolwentom
(wed∏ug Êredniej i osiàgni´ç pozanaukowych) – sponsorzy, wspó∏praca z Centrum Karier i Fundraisingu;
– imprezy towarzyszàce inicjowane przez Stowarzyszenie
Wychowanków SGH;
– êród∏a finansowania – sponsorzy zewn´trzni oraz rzeczowe wsparcie SGH;
– wspó∏praca jednostek SGH (Zespó∏ Obs∏ugi W∏adz Akademickich, Centrum Karier i Fundraisingu, Biuro Informacji i Promocji, Dziekanaty, Samorzàd Studentów, Centrum Informatyczne).
Zjazdy Absolwentów:

– co roku np. w dniu Âwi´ta Szko∏y na 10-lecie immatrykulacji oraz co 10 lat dla wszystkich absolwentów;
– finansowanie: bilety wst´pu, darowizny sponsorów,
wk∏ad rzeczowy SGH;
– wst´p p∏atny, wysokoÊç op∏aty zró˝nicowana w zale˝noÊci
od udzia∏u w ca∏oÊci wydarzenia lub jednej cz´Êci;
– zjazd podzielony na dwie cz´Êci, uczelnianà i towarzyskà.
a) cz´Êç uczelniana:
– uroczyste posiedzenie Senatu (jak do tej pory), dodatkowo –
wr´czenie dyplomu/nagrody Ambasadorowi SGH Roku,
– seminarium naukowe (kilka paneli dyskusyjnych, co roku
inny temat wiodàcy, z udzia∏em przedstawicieli firm partnerskich, sponsorów, absolwentów, wyk∏adowców SGH);
b) cz´Êç towarzyska – bal absolwentów w Auli Spadochronowej.
Strategia rozwoju Stowarzyszenia Wychowanków SGH zosta∏a przyj´ta na ostatnim posiedzeniu Zarzàdu SW SGH
20 paêdziernika br. Wymaga dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia.

Nowy Statut Stowarzyszenia
Wychowanków SGH
W zwiàzku z przyj´tà przez Zarzàd
SW SGH Strategià rozwoju Stowarzyszenia Wychowanków SGH na najbli˝sze lata, którà prezentujemy w niniejszym numerze „Absolwenta”, obejmujàcà m.in. zmian´ nazwy naszej organizacji, rozszerzenie struktur organizacyjnych, praw cz∏onkowskich itp., daleko
idàcych zmian wymaga Statut Stowarzyszenia. Rozpoczynamy wi´c spo∏eczne konsultacje jego treÊci tak, aby
uzgodnionà wersj´ mo˝na by∏o przed∏o˝yç do akceptacji Prezydentowi m.st.
Warszawy jako organowi nadzoru, a nast´pnie wnieÊç pod obrady Walnego Ze-
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brania i dokonaç rejestracji w Krajowym Rejestrze Sàdowym.
Tekst Statutu znajduje si´ na stronie
internetowej Stowarzyszenia Wychowanków SGH (www.sgh.waw.pl/organizacje/sw/sw/). Prosimy o zg∏aszanie
ewentualnych uwag w formie gotowych
propozycji poszczególnych paragrafów.
Prace nad Statutem powinny byç zakoƒczone do koƒca br.
Podj´∏am si´ koordynacji prac nad
nowym Statutem i prosz´ korespondencj´ w tej sprawie kierowaç na mój adres
e-mailowy: Klewkowicz@interia.eu
Krystyna Lewkowicz
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