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AKTUALNOŚCI

KARTKI Z HISTORII

W ramach Zjazdu Absolwentów zapraszamy Państwa do „Miasteczka
Firm Studentów i Absolwentów SGH”. Miasteczko będzie prezentować
Przedsiębiorczą SGH.
Celem przedsięwzięcia jest zaoferowanie absolwentom biorącym udział
w XI Międzynarodowym Zjeździe Absolwentów SGH/SGPiS możliwości
zaprezentowania własnej firmy, poznanie pomysłów biznesowych swoich
kolegów – absolwentów studiów I, II i III stopnia SGH, stworzenie forum
wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy absolwentami na temat prowadzenia biznesu, jak również poszukiwanie synergii we wspólnych działaniach rynkowych.
W Miasteczku będziecie Państwo mogli spotkać wiele firm, jak również
zapoznać się z bogatą ofertą studiów podyplomowych, doktoranckich i MBA
proponowanych przedsiębiorcom i wszystkim zainteresowanym przez SGH.
Aktywności w „Miasteczku Firm Studentów i Absolwentów” zaplanowane są na godziny 15.00-18.30. Podczas sesji plenarnej w Miasteczku będzie
można zapoznać się z projektami SGH skierowanymi do przedsiębiorców,
a także z planowanymi formami współpracy SGH z otoczeniem.
Ponadto planowane są działania „networkingowe” o charakterze bardziej kuluarowym, obejmujące prezentację ofert współpracy firm uczestników Zjazdu, a także rozmowy B2B.
Miasteczko będzie zajmować korytarz na parterze budynku G (od wejścia do łącznika), jak również przestrzeń całego budynku A. Inne informacje
o tym i innych wydarzeniach znajdziecie Państwo na stronie Zjazdu pod
adresem: http://zjazd.sgh.waw.pl/.
24 września 2016r. bądźcie z nami w „Miasteczku Firm Studentów i Absolwentów SGH”.

Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie 1915–1933, etap II
Ustawa z dnia 13 lutego 1924 roku przyznała Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie prawo szkół akademickich i prawo nadawania stopni
zawodowych i akademickich. W myśl ustawy najwyższą władzę stanowił
Senat. W jego skład wchodzili wszyscy profesorowie WSH.
Ustawa wprowadziła stanowisko rektora. Rektor sprawował władzę wykonawczą i wybierany był na okres roku. Jego zastępcą był prorektor.
Pierwszym rektorem wybranym przez Senat 2 kwietnia 1925 roku został
Bolesław Miklaszewski. Tę zaszczytną funkcję pełnił w latach 1925–1928 i
1932–1933. Od 1928 roku do 1932 roku funkcję rektora pełnili kolejno: Jan
Dmochowski (1928), Bolesław Markowski (1928–1929), Antoni Sujkowski
(1929–1931), Aleksander Jackowski (1931–1932).
Rozporządzeniem z dnia 23 marca 1925 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego mianowało pierwszych profesorów i
docentów Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Profesorami zostali:
Maurycy Chorzewski, Jan Dmochowski, Kazimierz Kasperski, Konstanty
Krzeczkowski, Jan Stanisław Lewiński, Zygmunt Limanowski, Bolesław
Miklaszewski i Antoni Sujkowski, a docentami: Leon Babiński, Wacław
Fajans, Aleksander Jackowski, Marian Kowalski, Edward Lipiński, Julian
Makowski, Edward Rose, Marceli Różański i Henryk Tannenbaum.
W 1926 roku zatwierdzono projekt budowy biblioteki. Od 1918 roku jej
kierownikiem był Konstanty Krzeczkowski. Z pomocą finansową przyszła
Biblioteka Narodowa, która udzieliła WSH pożyczki i wynajęła dla siebie
część pomieszczeń. Pawilon biblioteki został oddany do użytku we wrześniu
1930 roku. W uroczystości wziął udział Prezydent RP Ignacy Mościcki.
W dniach 18-20 maja 1929 roku odbył się II Zjazd Absolwentów.

FELIETON REKTORSKI

OKIEM ŚWIADKA

Rankingi
Anegdota o słynnym z ciętego dowcipu i odwagi cywilnej błaźnie Stańczyku wraca do mnie ile razy mowa o rankingach. Stańczyk założył się z
Zygmuntem Starym, że znajdzie tylu lekarzy w Krakowie ilu przechodniów
napotka. No i Kraków okazał się miastem lekarzy niezależnie od wykonywanej profesji. Za obraz Stańczyka udającego ból zębów, dar dla Józefa
Muczkowskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej, 18-letni Jan Matejko mógł korzystać z zasobów biblioteki
uniwersyteckiej. Dzisiaj niewątpliwie Polska jest krajem znawców rankingów.
Rankingi… Funkcjonuje tu siedem mitów: ranking jest rzekomo obiektywny, ma tylko jednego użytkownika, jest tematem prostym, zabawką –
rodzajem rebusu, nic nie kosztuje, ale i nie jest biznesem, jest raczej końcem a nie początkiem przygody. Tymczasem jest dokładnie na odwrót –
ranking musi służyć wielu użytkownikom, jest skomplikowany choć upraszcza, może nieodwracalnie zdemolować wartościowe podmioty, przynosi
jednym zyski innym koszty i otwiera perspektywy rozwojowych działań.
Sprawa więc prosta nie jest, co więcej nie ma mądrego króla, ani – mądrych
błaznów, choć tych ostatnich nie brakuje. Jednak w kraju znawców rankingów nie wszedłbym w zakład z nikim, kto zechce udawać, że jest klientem
potrzebującym rankingu jak Stańczyk dentysty. Zresztą jaki Matejko doceni
rewanż za dzieło ciesząc się z dostępu do baz danych…
Ranking to model wspierający wybór – często ważny i trudny. Uproszczenie, bez którego nie można żyć. Cieszący się opinią jednego z największych statystyków ubiegłego stulecia George Box powiedział kiedyś: w
istocie wszystkie modele są złe, ale niektóre są bardzo użyteczne.
Sądzę, że dotyczy to także i modelu kształcenia i modelu współpracy z
absolwentami.
Tomasz Szapiro

Fotografia podarowana Bolesławowi Miklaszewskiemu przez Zarząd Bratniej Pomocy w roku akademickim 1918/1919
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