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Załącznik do zarządzenia nr 38 Rektora Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie z dnia 13 maja 2022 r. 

 
Zasady przyznawania tytułu honorowego „AMBASADOR SGH” 

 

Ustanowienie tytułu honorowego Ambasador SGH jest jedną z form realizacji 

Strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022-2032, 

wprowadzonej Uchwałą nr 87 Senatu SGH z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

strategii rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na lata 2022-2032 i ma na 

celu aktywizację absolwentów i przyjaciół SGH w działaniach na rzecz rozwoju 

Uczelni. 

W szczególności chodzi o wspieranie przez nich rozwoju pracowników akademickich 

SGH oraz utalentowanych studentów, dzięki budowaniu relacji z otoczeniem SGH, 

którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz kontaktami promują dorobek 

SGH na swoich macierzystych Uczelniach lub w instytucjach, które reprezentują. 

 

§ 1 

Tytuł honorowy Ambasadora SGH może otrzymać osoba zaangażowana 

w działalność na rzecz SGH, która spełnia w szczególności następujące kryteria: 

1) jest absolwentem lub współpracownikiem SGH; 

2) posiada osiągnięcia we wspieraniu rozwoju SGH, w tym w budowaniu 

i umacnianiu jej pozycji w środowisku akademickim lub instytucjach społeczno-

gospodarczych za granicą lub w kraju; 

3) jest czynnym nauczycielem akademickim w zagranicznej uczelni lub innej 

instytucji naukowej lub jest zatrudniony w instytucji ważnej z punktu widzenia 

rozwoju SGH. 

§ 2 

1. Prawo zgłoszenia kandydata ma każdy pracownik SGH. Zgłoszenie kierowane jest 

do Centrum Karier i Relacji z Absolwentami (zwanym dalej „Centrum”) w terminie 

do dnia 31 marca lub do dnia 30 listopada każdego roku. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1, zawiera CV oraz opis sylwetki kandydata, 

w tym dotychczasowe jego działania na rzecz rozwoju SGH. 

3. Oceny kandydatów i rekomendacji do przyznania tytułu Ambasadora SGH 

dokonuje Rektorski Zespół „Ambasador SGH” w składzie: prorektor ds. rozwoju – 

jako przewodniczący, prorektor ds. współpracy z zagranicą, pełnomocnik rektora 
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ds. współpracy z uczelniami zagranicznymi o szczególnym znaczeniu dla SGH, 

dyrektor Centrum oraz dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. 

4. Rektor przyznaje tytuł Ambasadora SGH na wniosek Rektorskiego Zespołu 

Ambasador SGH lub z własnej inicjatywy. Cofnięcie decyzji o przyznaniu tytułu 

następuje w tym samym trybie. 

5. Potwierdzeniem przyznania tytułu honorowego Ambasador SGH jest Dyplom, 

którego wzór zatwierdza Rektor. 

6. Wręczenie Dyplomu odbywa się w trakcie uroczystego posiedzenia Senatu 

z okazji Święta SGH lub innej uroczystości akademickiej. 

7. Obsługę organizacyjną, w tym rejestr kandydatów na Ambasadora SGH oraz 

Ambasadorów SGH, prowadzi Centrum. 

§ 3 

1. SGH wspiera Ambasadorów SGH w podejmowanych przez nich działaniach, 

w szczególności poprzez udostępnianie informacji o wydarzeniach z życia Uczelni 

oraz umożliwianie udziału w tych wydarzeniach i projektach realizowanych przez 

lub z udziałem SGH. 

2. Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z uczelniami zagranicznymi o szczególnym 

znaczeniu dla SGH na bieżąco współpracuje z Ambasadorami SGH. 

§ 4 

Ambasador SGH podejmuje wybrane przez siebie działania na rzecz rozwoju SGH, 

w szczególności: 

1) reprezentuje SGH na macierzystej Uczelni poprzez inicjowanie i wspieranie 

realizacji kontaktów naukowych oraz kontaktów z instytucjami społeczno-

gospodarczymi; 

2) kształtuje przyjazne stosunki między SGH a jego uczelnią macierzystą lub 

instytucją społeczno-gospodarczą, którą reprezentuje; 

3) współpracuje z nauczycielami akademickimi SGH w celu wspólnej realizacji 

badań naukowych i współautorstwa artykułów naukowych, organizacji konferencji 

i seminariów naukowych (promuje te wydarzenia na macierzystej Uczelni lub 

w instytucji społeczno-gospodarczej); 

4) promuje SGH w środowisku akademickim lub instytucjach społeczno-

gospodarczych za granicą lub w kraju; 

5) inicjuje i wspiera programy wymiany kadry naukowej, w tym wizyty naukowe 

nauczycieli akademickich SGH w zagranicznych instytucjach naukowych lub 

społeczno-gospodarczych; 
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6) wspiera wymianę studentów pomiędzy SGH a macierzystą uczelnią Ambasadora 

SGH oraz organizację wykładów i seminariów dla nauczycieli akademickich SGH 

oraz studentów, w tym w ramach współpracy ze Szkołą Doktorską. 

§ 5 

SGH zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad, w tym odstąpienia od 

przyznawania tytułu Ambasadora SGH, w każdym czasie bez uprzedniej zapowiedzi. 


