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S y n o p s i s. W opracowaniu przedstawiono zarys historii oraz obecne kierunki rozwoju
by³ego Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego, obecnie Nauk Ekonomicznych Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Omówiono kierunki studiów prowadzone na
Wydziale, a tak¿e wa¿niejsze badania naukowe i wspó³pracê miêdzynarodow¹.

Obecny Wydzia³ Nauk Ekonomicznych Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie (b. Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa, b. Wydzia³ EkonomicznoRolniczy) odnajduje swoje korzenie w pocz¹tkach XIX wieku, a wiêc okresie uruchamiania
wy¿szego szkolnictwa rolniczego w Warszawie. Bowiem ju¿ w Instytucie Agronomicznym
w Marymoncie (1820-1840, wed³ug innych 1816-1840), do którego tradycji nawi¹zuje Szko³a
G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego, a nastêpnie w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i
Lenego (1840-1862), pierwszej uczelni rolniczej w Polsce, wyk³adano m.in. takie przedmioty ekonomiczno-rolnicze jak: nauka zarz¹du gospodarskiego, rachunkowoæ gospodarcza
oraz statystyka rolnicza i lena. Zajêcia z tego zakresu prowadzi³ dyrektor Instytutu prof.
Micha³ Oczapowski.
Na Wydziale Rolniczym Towarzystwa Kursów Naukowych w Warszawie, utworzonym
w 1906 roku, jako zal¹¿ku przysz³ej Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego, wyk³adane
by³y  obok niektórych z wymienionych wy¿ej  takie przedmioty jak: ekonomia polityczna,
administracja, organizacja, taksacja, rachunkowoæ i prawo rolne. W okresie miêdzywojennym w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego uwzglêdniano szerzej ni¿ w innych orodkach akademickich kierunki spo³eczno-ekonomiczne. W tym okresie istnia³y ju¿ trzy katedry ekonomiczne: Polityki Agrarnej, Polityki Ekonomicznej i Ekonomiki Gospodarstw Wiejskich. Prowadzono tak¿e wyk³ady specjalistyczne z ekonomiki spo³ecznej, ekonomiki gospodarstw drobnych, ekonomiki ogrodnictwa, handlu ogrodniczego, metodyki badañ ekonomicznych, zarz¹dzania i kierownictwa oraz ze spó³dzielczoci.
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Do prekursorów Wydzia³u nale¿y zaliczyæ dyrektora Instytutu Agronomicznego w
Marymoncie prof. Micha³a Oczapowskiego, który w swych pracach badawczych zajmowa³
siê problematyk¹ z pogranicza ekonomiki rolnictwa i organizacji gospodarstw wiejskich.
Zagadnienia ekonomiczne, organizacji pracy w rolnictwie oraz dydaktyki szko³y wy¿szej i
owiaty rolniczej podejmowa³ prof. Stefan Moszczeñski. W 1908 roku zorganizowa³ On na
Wydziale Rolniczym Towarzystwa Kursów Naukowych Zak³ad Ekonomiki Gospodarstw
Wiejskich. W tym okresie ujawni³a siê ju¿ potrzeba utworzenia oddzielnych studiów ekonomiczno-rolniczych. St¹d te¿ w 1916 roku na posiedzeniu Rady Wydzia³u Wy¿szej Szko³y
Rolniczej rozwa¿ano projekt powo³ania w miejsce jednego dwóch wydzia³ów, to jest: Techniczno-Rolniczego oraz Ekonomiczno-Rolniczego. Starania o utworzenie w SGGW Wydzia³u Ekonomicznego prowadzili prof. Zdzis³aw Ludkiewicz oraz prof. W³adys³aw Grabski.
Jednak trudnoci finansowe Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego
spowodowa³y, i¿ podjêta inicjatywa nie powiod³a siê, a wiêc wydzia³ taki w okresie miêdzywojennym nie powsta³.
Próbê utworzenia w SGGW Wydzia³u Ekonomicznego podjêto ponownie w pocz¹tku lat
50. Wród osób w to zaanga¿owanych nale¿y wymieniæ przede wszystkim profesorów: Jerzego Tepichta, Stefana Ignara i Ryszarda Manteuffela. W pracach organizacyjnych, zw³aszcza w
rekrutacji, uczestniczy³ mgr in¿. Kazimierz Miêkus. Dzia³ania te by³y zbie¿ne z istniej¹c¹ wówczas tendencj¹ w wy¿szym szkolnictwie rolniczym i zapotrzebowaniem gospodarki na kadrê z
wy¿szym wykszta³ceniem ekonomiczno-rolniczym. D¹¿ono ogólnie do coraz wiêkszej specjalizacji (agronom, zootechnik, mechanizator, ekonomista), st¹d z dotychczasowych doæ
wszechstronnych wydzia³ów rolniczych tworzono bardziej wyspecjalizowane.
Dnia 8 czerwca 1953 r. odby³a siê konferencja zespo³u rzeczoznawców Rady G³ównej w
Departamencie Studiów Rolnych, Weterynaryjnych i Lenych Ministerstwa Szkolnictwa
Wy¿szego, z udzia³em zespo³u kierowniczego Instytutu Ekonomiki Rolnej, profesorów
SGGW i przedstawicieli Pañstwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie utworzenia Wydzia³u Ekonomiki Rolnej w SGGW. Przedstawiony projekt organizacji i plan studiów zosta³ zaaprobowany. Departament Rolny Ministerstwa pismem z 25 czerwca 1953
roku przekaza³ do Departamentu Organizacji Szko³y i Metod Nauczania tezy do zarz¹dzenia
w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na jednego
z organizatorów przysz³ego Wydzia³u przewidywano wtedy prof. Boles³awa Stru¿ka z Katedry Polityki Agrarnej.
Zarz¹dzeniem Ministra Szkolnictwa Wy¿szego Adama Rapackiego z 13 sierpnia 1953
roku powo³ano Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Moc¹ decyzji utworzono na
Wydziale: Katedrê Ekonomiki Rolnictwa, Katedrê Planowania i Statystyki Rolniczej z dwoma zak³adami: Planowania Rolnictwa i Statystyki Rolniczej, Katedrê Urz¹dzeñ Rolnych i
Katedrê Geografii Gospodarczej. Przeniesiono z Wydzia³u Rolnego do nowej jednostki:
Katedrê Ekonomii Politycznej, Katedrê Polityki Agrarnej oraz Katedrê Organizacji i Planowania Socjalistycznych Przedsiêbiorstw Rolnych z dwoma zak³adami: Organizacji i Planowania Socjalistycznych Przedsiêbiorstw Rolnych oraz Rachunkowoci i Finansowania Socjalistycznych Przedsiêbiorstw Rolnych. Na wniosek rektora SGGW prof. dr. Antoniego
Kleszczyckiego Minister Szkolnictwa Wy¿szego mianowa³ z dniem 1 wrzenia 1953 roku
prof. dr. Stefana Ignara dziekanem, a prof. dr. Ryszarda Manteuffla prodziekanem Wydzia³u
In¿ynieryjno-Ekonomicznego Rolnictwa.
Od momentu powo³ania Wydzia³u ujawni³ siê spór dotycz¹cy jego nazwy. W korespondencji wewn¹trz uczelni, w protoko³ach Rad Wydzia³u, a tak¿e w korespondencji z
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Ministerstwem powszechnie u¿ywano nazwy Wydzia³ Ekonomiczny. Ministerstwo Szkolnictwa Wy¿szego w pismach adresowanych do SGGW pos³ugiwa³o siê nazw¹ oficjaln¹:
Wydzia³ In¿ynieryjno-Ekonomiczny Rolnictwa. Spór o nazwê Wydzia³u trwa³ kilka lat, za
pod koniec 1956 roku Rada Wydzia³u wyst¹pi³a z wnioskiem o zmianê nazwy na Wydzia³
Ekonomiczno-Rolniczy. Nazwa to obowi¹zywa³a od 1958 do koñca 2007 roku.
Pocz¹tkowo wszystkie katedry Wydzia³u, biblioteka oraz dziekanat znalaz³y siedzibê na
czwartym piêtrze nowo zbudowanego pawilonu C przy ul. Rakowieckiej 8. Po pewnym
czasie podjêto decyzjê w sprawie nowej lokalizacji i na pocz¹tku 1957 roku Wydzia³ przeniesiono do Ursynowa, do budynku numer 7, gdzie funkcjonuje do dzi. Budynek numer 5
przekazano Wydzia³owi w latach 90. XX wieku, za budynek numer 6 na pocz¹tku obecnej
dekady.
Struktura organizacyjna Wydzia³u ulega³a ró¿nym zmianom. Wspomnijmy choæ niektóre. Do 1961 roku ukszta³towa³a siê katedralna struktura nowo utworzonego Wydzia³u, na
którym funkcjonowa³y katedry: Ekonomii Politycznej, Polityki Agrarnej, Ekonomiki Socjalistycznych Przedsiêbiorstw Rolnych, Planowania i Statystyki Rolniczej, Ekonomiki Rolnictwa, Urz¹dzeñ Rolnych, Spó³dzielczoci i Obrotu Towarowego oraz Geografii Gospodarczej. W 1961 roku utworzono Katedrê Budownictwa Wiejskiego, Katedrê Pedagogiki oraz
Katedrê Teorii i Organizacji Pozaszkolnej Owiaty Rolniczej. W ramach wymienionych katedr funkcjonowa³o 20 zak³adów.
Zmiany organizacyjne dokonane w 1970 roku doprowadzi³y do utworzenia na Wydziale trzech instytutów:
 Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej (Katedra Ekonomii Politycznej, Katedra Polityki Agrarnej, Katedra Ekonomiki Rolnictwa, Katedra Spó³dzielczoci Obrotu
Towarowego),
 Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych,
 Instytutu Owiaty Rolniczej.
Z wydzia³u zosta³y w tym czasie wy³¹czone: Katedra Statystyki Rolniczej, Zak³ad Budownictwa Wiejskiego, Zak³ad Podstaw Filozofii. W 1976 roku zosta³ powo³any Zak³ad
Rolnictwa wiatowego jako samodzielna jednostka, który w 1982 r. przekszta³cono w katedrê o tej samej nazwie. W 1982 r. z Instytutu Owiaty wyodrêbniono dwie katedry: Katedrê
Pedagogiki oraz Katedrê Socjologii i Doradztwa Rolniczego.
Kolejne istotne zmiany organizacyjne na Wydziale zosta³y przeprowadzone na pocz¹tku lat 90. W dniu l stycznia 1992 roku wprowadzono now¹ strukturê obejmuj¹c¹ osiem
katedr. Z by³ego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej utworzono trzy katedry
bez wewnêtrznej struktury zak³adowej, a mianowicie: Katedrê Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Katedrê Ekonomiki Rolnictwa, Katedrê Polityki Agrarnej i Marketingu (katedra ta obecnie
posiada strukturê zak³adow¹). Z dawnego Instytutu Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw
Rolniczych powsta³a Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych z czterema
zak³adami. Poza tym utworzono Katedrê Pedagogiki, Katedrê Socjologii i Doradztwa Rolniczego, Katedrê Rolnictwa wiatowego, Katedrê Ekonometrii i Informatyki.
W 2000 roku po³¹czono Katedrê Pedagogiki, Katedrê Socjologii i Doradztwa Rolniczego oraz Zak³ad Nauk Humanistycznych w Katedrê Nauk Humanistycznych, natomiast Katedrê Ekonomiki Rolnictwa i Katedrê Rolnictwa wiatowego w Katedrê Ekonomiki Rolnictwa i Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W 2006 roku z Katedry Ekonometrii
i Informatyki powsta³y dwie: Katedra Ekonometrii i Statystyki oraz Katedra Informatyki, za
Laboratorium Komputerowe sta³o siê jednostk¹ ogólnowydzia³ow¹.
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Dnia 1 lipca 2006 roku uruchomiono Wydzia³ Nauk Humanistycznych, którego kadrê
stanowili g³ównie byli pracownicy Katedry Nauk Humanistycznych, natomiast z grona
pozosta³ych utworzono jednostkê, funkcjonuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 roku pod now¹ nazw¹,
jako Katedra Ekonomiki Edukacji, Doradztwa i Komunikowania.
Z Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego 1 stycznia 2008 roku, g³ównie na bazie Katedry Ekonometrii i Statystyki, Katedry Informatyki oraz Laboratorium Komputerowego (z
innych wydzia³ów by³y to Katedra Matematyki i czêæ Katedry Dowiadczalnictwa), utworzono nowy Wydzia³ Zastosowañ Informatyki i Matematyki. W wyniku zmian struktury
organizacyjnej macierzysty Wydzia³ zmniejszy³ zatrudnienie prawie o po³owê, za studentów o oko³o 1/3. Sta³ siê jednak bardziej zwarty merytorycznie, obejmuj¹c g³ównie problematykê ekonomiczn¹ i pokrewn¹.
Na wniosek Dziekana Wydzia³u, poparty przez Radê Wydzia³u Senat SGGW od dnia 1
stycznia 2008 r. zmieni³ nazwê na Wydzia³ Nauk Ekonomicznych, jako lepiej odzwierciedlaj¹c¹ rzeczywisty zakres zainteresowañ badawczych pracowników oraz prowadzonych kierunków studiów.
ZATRUDNIENIE I DZIA£ALNOÆ NAUKOWA
WYDZIA£U NAUK EKONOMICZNYCH
Dzia³alnoæ naukowa Wydzia³u koncentruje siê g³ównie w katedrach. W strukturze
Wydzia³u funkcjonuj¹ obecnie (2008 r.) nastêpuj¹ce katedry: Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Ekonomiki i Organizacji Przedsiêbiorstw, Polityki Agrarnej i Marketingu, Ekonomiki
Rolnictwa i Miêdzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Ich nazwy wskazuj¹ na podstawowy zakres dzia³alnoci badawczej, choæ jej w pe³ni nie wyjaniaj¹. Trzeba te¿ stwierdziæ, ¿e nastêpuje ewolucja w kierunkach badañ, co wi¹¿e siê potrzebami rozwoju gospodarczego i spo³ecznego Polski oraz
wiata, a tak¿e transformacji spo³eczno-gospodarczej i integracji z Uni¹ Europejsk¹.
Przez wiele lat w badaniach dominowa³y zagadnienia dotycz¹ce rolnictwa, poszerzane
o elementy jego otoczenia, zwi¹zanego z szeroko rozumianym agrobiznesem, jego obs³ug¹
finansow¹, handlow¹, infrastrukturaln¹, nastêpnie elementy rozwoju samorz¹dów, agendy
rz¹dowe, czy stosunki miêdzynarodowe. W okresie funkcjonowania na Wydziale takich
katedr, jak: Nauk Humanistycznych, Ekonometrii i Informatyki (Statystyki) prowadzono
badania tak¿e w innych zakresach. Obecnie s¹ one rozwijane na nowych wydzia³ach.
G³ówne kierunki badañ aktualnie rozwijanych na Wydziale s¹ nastêpuj¹ce:
 polityka i strategia rozwoju rolnictwa oraz rynków rolnych na obszarach wiejskich w
Polsce w kontekcie wspólnej polityki rolnej UE,
 globalizacja gospodarki wiatowej i jej wp³yw na gospodarkê Polski,
 przemiany w gospodarce ¿ywnociowej w krajach europejskich,
 metody prognozowania zjawisk i procesów gospodarczych,
 adaptacja gospodarstw i przedsiêbiorstw rolniczych oraz sfery przetwórstwa do warunków integracji z UE,
 zastosowanie metod statystycznych i ekonometrycznych do analizy zjawisk gospodarczych,
 edukacja, komunikowanie i doradztwo w rozwoju lokalnym oraz regionalnym.
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Jako g³ówne osi¹gniêcia Wydzia³u w ostatnim okresie mo¿na wymieniæ:
okrelenie teoretycznych i praktycznych przes³anek polityki i strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,
 opracowanie koncepcji oceny sytuacji na rynkach rolnych,
 opracowanie sieciowego i funkcjonalnego modelu klasyfikacyjnego do tworzenia prognoz sytuacji finansowej gospodarstw rolniczych.
W ostatnich latach Wydzia³ zmienia³ stan zatrudnienia i liczbê studentów, co wi¹za³o
siê z jednej strony z dzia³aniami rozwojowymi, z drugiej za ze zmianami organizacyjnymi
(tworzenie nowych wydzia³ów). Zmiany liczby pracowników zatrudnionych na Wydziale
przedstawia tabela 1.
Pracownicy Wydzia³u s¹ rodowiskiem o wielkim wk³adzie publikacyjnym w bran¿y
ekonomiczno-rolniczej. wiadczy o tym chocia¿by liczba publikacji wykonanych w latach
2003-2007 (tab. 2).
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych pe³ni wa¿n¹ rolê w kszta³ceniu kadr dla nauk zwi¹zanych z szeroko rozumianym agrobiznesem. Przeprowadza przewody doktorskie oraz habi

Tabela 1. Zatrudnienie pracowników na Wydziale N auk Ekonomicznych (d. Wydzia³ Ekonomiczno- Rolniczy)
w latach 2004- 2008
Wyszczególnienie

Zatrudnienie w latach [osób]
2004

2005

2006

2007

2008

Profesorowie:
 z tytu³em
 bez tytu³u

9
24

11
23

11
14

12
15

9
11

Adiunkci:
 z doktoratem
 z habilitacj¹

102
4

121
5

108
6

112
4

80
5

13
17

13
13

8
8

6
9

4
5

167

186

155

158

114

Wyk³adowcy i starsi wyk³adowcy
Asystenci
O gó³em

Uwaga: ponadto, na Wydziale na pocz¹tku maja 2008 r. zatrudnionych by³o 21 osób na stanowiskach
administracyjno- technicznych.
ródlo: opracowanie w³asne.
Tabela 2. Liczba publikacji oraz konferencji organizowanych przez pracowników Wydzia³u N auk Ekonomicznych
(d. Wydzia³ Ekonomiczno- Rolniczy) w latach 2003- 2007
Rodzaj publikacji
Publikacje recenzowane
 z listy filadelfijskiej
 inne
Monografie i podrêczniki
K onferencje krajowe i zagraniczne
Liczba nadanych:
 stopni doktora
 habilitacji
 tytu³ów profesora
ródlo: opracowanie w³asne.

Liczba publikacji w latach
2003

2004

2005

2006

2007

227
1
226

227
12
215

234
8
226

277
8
269

227
9
218

269

306,5

316

217

328

8 (3)

11 (4)

15 (8)

10 (5)

19 (6)

14
6
1

16
3
2

24
4
4

21
2
2

23
2
1
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litacyjne z zakresu ekonomiki produkcji rolniczej, ekonomiki przedsiêbiorstw produkcyjnych, przetwórczych, finansowych oraz obs³ugi agrobiznesu, dzia³alnoci samorz¹du terytorialnego oraz rozwoju regionalnego, bankowoci, dzia³alnoci ubezpieczeniowej itd.
DZIA£ALNOÆ DYDAKTYCZNA
Wydzia³ przez wiele lat kszta³ci³ na kierunku rolnictwo w zakresie ekonomiki rolnictwa.
Jednak zmiany w gospodarce narodowej, kierunkach badañ i programach studiów spowodowa³y, ¿e w koñcu lat 80. ubieg³ego stulecia zmieniono kierunek na ekonomiê. Dotyczy³o
to zarówno studiów (dziennych i zaocznych, obecnie stacjonarnych oraz niestacjonarnych), jak równie¿ nadawanych stopni doktora i doktora habilitowanego, a tak¿e wniosków
o tytu³ naukowy. Po transformacji gospodarczej nast¹pi³o wiele zmian. Poza ekonomi¹ uruchomiono takie kierunki, jak: zarz¹dzanie i marketing (obecnie zarz¹dzanie), finanse i bankowoæ (obecnie finanse i rachunkowoæ), socjologia, logistyka. Pracownicy Wydzia³u byli
tak¿e g³ównymi realizatorami zajêæ dydaktycznych na Miêdzywydzia³owych Studiach Informatyki i Ekonometrii na kierunkach: informatyka i ekonometria oraz informatyka, jak te¿
prowadzili zajêcia na wiêkszoci wydzia³ów i studiów miêdzywydzia³owych SGGW.
W roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Nauk Ekonomicznych prowadzone s¹
cztery kierunki studiów. W poni¿szym zestawieniu podano tak¿e specjalnoci na studiach
drugiego stopnia, czyli magisterskich:
1. Ekonomia: ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw, gospodarka turystyczna, ekonomika sektora publicznego, miêdzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacja i ekonomika agrobiznesu.
2. Zarz¹dzanie: zarz¹dzanie i marketing w przedsiêbiorstwie, zarz¹dzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, zarz¹dzanie edukacj¹ i doradztwem, zarz¹dzanie i marketing w turystyce.
3. Finanse i rachunkowoæ: finanse publiczne, bankowoæ, rachunkowoæ i finanse przedsiêbiorstw, ubezpieczenia, in¿ynieria finansowa.
4. Logistyka (poziom licencjacki, jeszcze bez studiów uzupe³niaj¹cych).
W padzierniku 2008 roku planowane jest uruchomienie studiów uzupe³niaj¹cych (drugiego stopnia, magisterskich) na kierunku ekonomia w jêzyku angielskim (Study MEO,
M.Sc. in the Economics and Organization of Enterprise, ekonomika i organizacja przedsiêbiorstw). W pierwszym roku planowane jest przyjêcie oko³o 30 osób, g³ównie cudzoziemców.
Na wszystkich kierunkach ³¹cznie studiuje rocznie oko³o 4 tysi¹cy osób, z tego na
studiach stacjonarnych np. wed³ug stanu na 1.10.2007 by³o 2141 studentów, a wiêc jest to
jeden z najwiêkszych wydzia³ów SGGW. Do koñca 2007 roku Wydzia³ wykszta³ci³ oko³o 15
tys. absolwentów na studiach magisterskich, in¿ynierskich i licencjackich. Poza Polakami
na Wydziale studiuj¹ i wykonuj¹ rozprawy doktorskie osoby z wielu krajów Europy i Azji.
Szczególnie intensywna jest wspó³praca Wydzia³u z Wileñszczyzn¹ i Ukrain¹. Zestawienie
zmian liczby studentów Wydzia³u w latach 2003-2008 przedstawia tabela 3.
Wydzia³ dysponuje dobrym wyposa¿eniem w pracownie komputerowe dostosowane
do potrzeb poszczególnych przedmiotów. Programy studiów s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi
standardami nauczania i systemem ECTS oraz wymaganiami Deklaracji Boloñskiej. Studia
na kierunkach ekonomia oraz zarz¹dzanie uzyska³y akredytacjê Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydzia³ prowadzi studia trzystopniowe: na poziomie licencjata, uzupe³niaj¹ce
magisterskie oraz  elitarne  doktoranckie. Liczna grupa osób (w roku akademickim 2006/
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Tabela 3. Liczba studentów Wydzia³u Nauk Ekonomicznych w latach 2003- 2008
Rok akademicki

Liczba studentów wed³ug kierunków (wed³ug stanu na 1.10. 2007 r.)
ekonomia

zarz¹dzanie

finanse i
rachunkowoæ

socjologia

logistyka

razem

944
748
630
629
702

628
556
477
535
692

117
227
330
615

262
351
478
-

132

1834
1772
1812
1494
2141

1058
663
722
704
657

495
796
589
486
568

183
254
341
612

261
683
557
-

130

1814
2325
2122
1531
1837

Studia stacjonarne
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
Studia niestacjonarne
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

ródlo: opracowanie w³asne.

2007 by³o to ponad 100) studiuje na ró¿nych uczelniach Europy, uzyskuj¹c dwa dyplomy.
Wydzia³ przyk³ada du¿¹ uwagê do kszta³cenia praktycznego w kraju i za granic¹, co roku
ponad 60 studentów odbywa zawodowe praktyki zagraniczne.
Wydzia³ bierze aktywny udzia³ w dokszta³caniu absolwentów ró¿nych kierunków. Prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie (w kwietniu 2008 r. istnia³o 5 form
takich studiów, w których uczestniczy³o 78 doktorantów, w tym 24 na studiach niestacjonarnych). Ponadto, szeciu cudzoziemców studiuje na indywidualnych studiach doktoranckich. Wydzia³ prowadzi te¿ dwa seminaria doktoranckie dla osób spoza SGGW (uczestniczy w nich regularnie ponad 100 osób), a tak¿e jest wspó³organizatorem Letnich Warsztatów Naukowych dla M³odych Ekonomistów z ca³ego kraju (w 12 edycjach uczestniczy³o
ponad 400 osób ze wszystkich orodków naukowych z zakresu ekonomiki agrobiznesu w
Polsce oraz szereg osób z zagranicy, g³ównie Ukrainy, ale tak¿e z Rosji, USA, Meksyku itd.).
Wydzia³ od lat prowadzi studia podyplomowe (³¹cznie w latach 2004-2008 rocznie studiowa³o na nich po oko³o 300-400 osób) z zakresu:
 MBA Zarz¹dzanie w Agrobiznesie,
 Podyplomowe Studia Bankowoci i Finansów,
 Podyplomowe Studia Rachunkowoci,
 Podyplomowe Studia Zarz¹dzanie Samorz¹dowe w Zintegrowanej Europie,
 Studia Podyplomowe Opracowywanie i Zarz¹dzanie Projektami UE,
 Podyplomowe Studia Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwami,
 Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej w Zakresie Gospodarki ¯ywnociowej,
 Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomoci,
 Podyplomowe Studia Rachunkowoci Gospodarstw Rolniczych i Przedsiêbiorstw,
 Studia Podyplomowe Finanse Unii Europejskiej,
 Studia Podyplomowe Metody i Techniki Mened¿erskie,
 Podyplomowe Studia Systemów Informacyjnych i Analizy Danych,
 Podyplomowe Studia Rynku Produktów Tradycyjnych, Regionalnych i Lokalnych.
Na Wydziale istnieje samorz¹d oraz funkcjonuj¹ prê¿ne ko³a naukowe, które umo¿liwiaj¹ w³¹czanie studentów do badañ naukowych. Samorz¹d jest aktywny w przekazywaniu
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pogl¹dów studentów dla w³adz Wydzia³u i Uczelni, organizacji wa¿nych imprez wydzia³owych typu otrzêsiny, po³owinki, Dni Otwarte SGGW itd. Ko³a naukowe zajmuj¹ siê prac¹
naukow¹. W roku akademickim 2007/2008 na Wydziale dzia³aj¹ takie ko³a, jak: Ko³o Naukowe Ekonomistów Rolnictwa, Ko³o Naukowe Menad¿erów Agrobiznesu, Ko³o Naukowe
Finansistów i Bankowców, Miêdzywydzia³owe Ko³o Naukowe Turystyki.
W trakcie studiów studenci mog¹ aktywizowaæ siê w zespo³ach artystycznych, zw³aszcza w zespole tanecznym Promni, czy chórze SGGW, b¹d te¿ w zespo³ach sportowych.
Absolwenci Wydzia³u podejmuj¹ pracê w samorz¹dach, administracji, przedsiêbiorstwach (nie tylko agrobiznesu), mediach, wielu pe³ni wa¿ne funkcje pañstwowe, a nawet
mo¿na ich spotkaæ w s³u¿bie dyplomatycznej. Wydzia³ od roku 2000 w kolejnych rankingach przeprowadzonych przez Tygodnik Polityka zdobywa³ I miejsce wród uczelni, w
których ekonomia i zarz¹dzanie s¹ czêci¹ nauczania wród innych kierunków.
WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
Wydzia³ Nauk Ekonomicznych bardzo szeroko uczestniczy w miêdzynarodowym ¿yciu
naukowym. Przyk³adowo, w 2007 roku by³ organizatorem lub wspó³organizatorem nastêpuj¹cych konferencji i innych spotkañ miêdzynarodowych:
 7 Miêdzynarodowy Kongres Naukowy Societas Humboldtiana Polonorum Transfer
wiedzy i wzorów kultury w dobie globalizacji,
 Konferencja: Rolnictwo i gospodarka ¿ywnociowa Polski w ramach Unii Europejskiej,
 Szko³a Letnia w ramach EURO LEAGUE for Life Sciences Economics, Management
and Social Sciences: their application in Rural Development,
 Konferencja Cooperative structures during transformation and European Integration,
 I Forum Wspó³pracy Polsko-Ukraiñskiej (Polish-Ukrainian Co-operation Forum),
 Warsztaty naukowo-badawcze pt. Studia porównawcze dochodów rolniczych w Chinach i w Polsce w okresie transformacji spo³eczno-gospodarczej,
 Konferencja miêdzynarodowa nt. Innowacje i innowacyjnoæ w agrobiznesie.
Ponadto, w 2007 odby³o siê 6 seminariów miêdzynarodowych z cyklu: Polish EU
integration  effects on agricultural markets, w których wyst¹pienia w jêzyku angielskim
przedstawiali pracownicy wydzia³u, jak i gocie z zagranicy.
Pracownicy Wydzia³u uczestnicz¹ w realizacji 21 projektów miêdzynarodowych (11
dydaktycznych i 10 naukowych, w tym 18 finansowanych przez UE), w takich programach
jak (w ramach programu mo¿e byæ realizowanych kilka projektów):
 EU Study Contract,
 Europejski Fundusz Spo³eczny/Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów
Ludzkich,
 International Visegard Fund,
 INTERREG III C (E-FARMER),
 Jean Monnet Project European Module,
 LEONARDO da VINCI (AGRIMBA),
 Module 1  Implementation of UE Regional Policy in V4 Countries,
 Socrates/Erasmus,
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SPUB,
Studia Podyplomowe Metody i Techniki Menad¿erskie,
Summer Intensive Programe: Economics, Management and Social Sciences (ELLS 2006WARSAW),
 VI Program Ramowy Badañ Naukowych UE (ISAFRUIT, INCOME STABILISATION,
SEAMLESS, Co-Extra, AGMEMOD 2020).
Wydzia³ posiada umowy o wspó³pracy z wieloma wydzia³ami ekonomicznymi i ekonomiczno-rolniczymi w krajach s¹siedzkich oraz innych cz³onków UE. Szczególnie szybko
rozwija siê wspó³praca z Ukrain¹. W 2007 roku podpisano 13 umów z wydzia³ami ekonomicznymi tamtejszych uniwersytetów. Utworzono Forum Wspó³pracy Polsko-Ukraiñskiej,
rozszerzone o S³owacjê (w zamierzeniu tak¿e Czechy i Wegry). Wydzia³ Nauk Ekonomicznych tak¿e wspó³uczestniczy w tworzeniu sieci wspó³pracy z kilkudziesiêcioma wydzia³ami
ekonomicznymi z wiêkszoci pañstw europejskich. W 2007 r. podpisano tak¿e umowê konsorcjum dla V4 multi-diploma master degree pomiêdzy Wydzia³em Ekonomiczno-Rolniczym SGGW a Wydzia³em Ekonomii i Zarz¹dzania S³owackiego Uniwersytetu Rolniczego w
Nitrze, Wydzia³em Ekonomii i Zarz¹dzania Czeskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, Wydzia³em Ekonomii i Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Szent Istvan w Gödöllo (Wêgry). Umowa dotyczy wspólnej realizacji miêdzynarodowych studiów magisterskich.
PROBLEMY ROZWOJU WYDZIA£U W PRZYSZ£OCI
Zamierzenia na przysz³oæ mo¿na zawrzeæ w kilku grupach zagadnieñ. W pracy uczelni,
a wiêc jednostki naukowej i dydaktycznej wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ zagadnienia nauczania.
Warunkiem utrzymania wysokiej pozycji wród innych wydzia³ów jest sta³e d¹¿enie do
poprawy poziomu nauczania, wrêcz zmierzanie do swego rodzaju elitarnoci, a co za tym
idzie du¿ej wagi dyplomu Wydzia³u. Priorytetem musi byæ wiêc wysoka jakoæ kszta³cenia,
poparta dobrym poziomem nauczania jêzyków obcych oraz pos³ugiwania siê nowoczesnymi
metodami z zakresu informatyki i ekonometrii. Bardzo wa¿ne jest te¿ dopracowanie do potrzeb
treci programowych przedmiotów prowadzonych na wszystkich kierunkach, jednak najwa¿niejsze jest to na kierunku najm³odszym, czyli logistyce. Konieczna jest dalsza informatyzacja
wydzia³u. Niezbêdne jest rozszerzenie wykorzystania aktywnych form kszta³cenia, przygotowania ró¿nego rodzaju projektów, case study, udzia³u studentów w krajowych grach marketingowych i pokrewnych typu marketplace. Wydzia³ ma byæ kojarzony z edukacj¹, kszta³towaniem umys³ów, ich elastycznoci. Trzeba te¿ rozszerzaæ ofertê wyjazdów zagranicznych dla
studentów polskich i przyjazdów dla obcokrajowców. W coraz wiêkszym zakresie nale¿y
umo¿liwiaæ najzdolniejszym studentom realizacjê indywidualnego toku studiów, za absolwenci takich studiów powinni byæ naturalnym zapleczem naboru doktorantów, a póniej
pracowników wydzia³u. Wydzia³ nadal powinien ¿ywo reagowaæ na potrzeby otoczenia 
gospodarki i spo³eczeñstwa. Poza badaniami jest to miêdzy innymi organizowanie studiów
podyplomowych i MBA. Na ogó³ odpowiadaj¹ one na potrzeby rodowiska i tworz¹ okazjê
do budowy wiêzi pracowników uczelni z pracownikami ró¿nych instytucji.
Druga grupa zagadnieñ przysz³ociowych dotyczy nauki i rozwoju kadr. Z punktu
widzenia Wydzia³u i poszczególnych osób wa¿ne jest uzyskiwanie przez pracowników i
doktorantów doktoratów, habilitacji, tytu³ów profesora, czyli awanse naukowe i ich jakoæ.
Dla osi¹gania takich awansów pomocne jest tworzenie dobrych warunków pracy, uzyski-
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wanie grantów, stypendiów doktoranckich i habilitacyjnych, urlopów naukowych itd. Coraz wa¿niejsz¹ rolê w nauce bêd¹ pe³ni³y zespo³y interdyscyplinarne, tworzone sporód
osób z ró¿nych specjalnoci. Cenne jest tak¿e organizowanie konferencji interdyscyplinarnych z udzia³em osób z ró¿nych kierunków i wydzia³ów oraz miêdzynarodowych, a tak¿e
wydawanie wspólnych publikacji. Niezbêdne jest zwiêkszenie eksperckiej roli wydzia³u w
skali kraju. Kolejny element to wymiana kadr Wydzia³u z innymi jednostkami naukowymi i
gospodarczymi, sta¿e krajowe, g³ównie m³odych pracowników w przoduj¹cych jednostkach produkcyjnych i innych placówkach naukowych, a zw³aszcza wyjazdy zagraniczne.
Silne musz¹ byæ zwi¹zki z praktyk¹, ministerstwami, agendami, badania dostosowane do ich
wymogów i potrzeb. Szczególnej troski i dzia³añ wymaga rozwój wspó³pracy zagranicznej,
udzia³ w projektach finansowanych w ramach UE, w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy,
kontakty w zespo³ach w programach ramowych.
Trudno jest w krótkim opracowaniu wyczerpaæ ca³oæ wyzwañ stoj¹cych przed Wydzia³em. Jest on wielkim organizmem, skomplikowanym i wymaga sta³ej oceny sytuacji
wewnêtrznej i zewnêtrznej. Dzia³ania w³adz Wydzia³u zmierzaj¹ jednak do tego, aby nastêpowa³ jego rozwój, wzmacnianie pozycji naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej i si³y ekonomicznej.
LITERATURA
XXX lat Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego. 1953-1983.
XL lat Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego. 1953-1993. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
50 lat Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego. 1953-2003. Wydawnictwo SGGW, Warszawa
Ksiêga Pami¹tkowa Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1906-1956. tom I i II.
Warszawa, 1958.
Materia³y wewnêtrzne SGGW i Wydzia³u Ekonomiczno-Rolniczego w Warszawie.

Bogdan Klepacki
AGRI-ECONOMIC SCIENCE DEVELOPMENT  FORM AGRICULTURE TO AGRIBUSSINES AND GENERAL ECONOMY (FACULTY OF ECONOMICS SCIENCE CASE
STUDY)

Summary
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Aneks. D zi ekani , prodzi ekani i przedstawi ci ele Rady Wydzi a³u do Senatu w latach 1953-2008
D zi ekan

Prodzi ekani

Przedstawi ci ele
Rady Wydzi a³u w Senaci e

1953-1954
prof. dr Stefan Ignar

prof. dr hab. Ryszard Manteuffel

1954-1956
prof. dr hab. Ryszard
Manteuffel

dr W³adys³aw C ybura

1956-1962
prof. Zenon Tomaszewski

doc. dr Leon Lewandowski
doc. dr hab. Jan Bartecki

dr Józef Okuni ewski
prof. dr hab. Bohdan D ederko
prof. dr hab. Ryszard Manteuffel

doc. dr hab. Jan Bartecki
doc. dr hab. Kazi mi erz Mi êkus

prof. Zenon Tomaszewski

doc. dr hab. Nora Krusze
doc. dr hab. Boles³aw Stru¿ek

prof. dr hab. Ryszard Manteuffel

doc. dr hab. Zygmunt Ma³ani cz
doc. dr hab. Jan Szurek
doc. dr hab. Flori an Mani acki
doc. dr hab. Tadeusz Wi eczorek

prof. dr hab. Ryszard Manteuffel

doc. dr hab. Flori an Mani ecki
doc. dr hab. Tadeusz Wi eczorek
doc. dr hab. Juli an Bogacz

prof. dr hab. Ryszard Manteuffel

doc. dr hab. Juli an Bogacz
doc. dr hab. Juli usz £osi cki
doc. dr hab. Zenon Ki erul

prof. dr hab. Zygmunt Ma³ani cz
prof. dr hab. Flori an Mani ecki
prof. dr Stefan Ignar

doc. dr hab. Mi eczys³aw Adamowi cz
doc. dr hab. C zes³aw Farkowski
doc. dr hab. Henryk Li pi ñski

prof. dr hab. Tadeusz Rychli k

doc. dr hab. Jan Hybel
doc. dr hab. Janusz Lewandowski

prof. dr hab. Zenon Ki erul

doc. dr hab. Jan Bud-Gusai m
doc. dr hab. Andrzej Bernacki

prof. dr hab. Jan Górecki

doc. dr hab. Jan Bud-Gusai m
p.o. prodzi ekana
doc. dr hab. Mi ros³aw D ytczak

prof. dr hab. Jan Górecki

1962-1964
prof. dr hab. Ryszard
Manteuffel
1964-1966
prof. dr Ignacy T³oczek
1966-1970
prof. dr Konstanty
C zerni ewski

1970-1973
prof. dr hab. Zygmunt
Ma³ani cz
1973-1978
prof. dr hab. Tadeusz
Wi eczorek
1978-1981
doc. dr hab. Janusz
K o si cki
1981-1987
prof. dr hab. Mi eczys³aw
Adamowi cz
1987-1990
doc. dr hab. Wojci ech
Józwi ak
1.09.1990 do 30.11.1990
p.o. dzi ekana
doc. dr hab. Andrzej
Bernacki
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c.d. aneksu. D zi ekani , prodzi ekani i przedstawi ci ele Rady Wydzi a³u do Senatu w latach 1953-2008
D zi ekan

Prodzi ekani

Przedstawi ci ele
Rady Wydzi a³u w Senaci e

1990-1996
prof. dr hab. Janusz
Lewandowski

dr hab. Jan Bud-Gusai m prof. nadzw. prof. dr hab. Franci szek
dr hab. Mi ros³aw D ytczak prof. nadzw. Mleczko
(do 23.09.1992)
dr hab. Bogdan Klepacki
(od 24.09.1992)
dr hab. Stani s³aw Stañko
dr i n¿. Mari an Podstawka

1996-1999
prof. dr hab. Bogdan
Klepacki

prof. dr hab. Andrzej Wi atrak
dr Mari a Parli ñska
dr hab. Mari an Podstawka,
prof. nadzw.

prof. dr hab. Mi eczys³aw
Adamowi cz

dr Mari a Parli ñska (1999-2002)
dr Kazi mi erz Tabor
dr Mi ros³aw Wasi lewski
dr Jolanta Ki si eli ñska (2002-2005)

prof. dr hab. Wojci ech Zi êtara

dr hab. Jan Wo³oszyn, prof. nadzw.
dr i n¿. S³awomi r Jarka
dr i n¿. Jaros³aw Go³êbi ewski

prof. dr hab. Mari an Podstawka

1999-2005
prof. dr hab. Mari an
Podstawka

2005-2008
prof. dr hab. Bogdan
Klepacki

ród³o: opracowani e w³asne.

