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Warszawa, 5 kwietnia 2022  

Szanowni Państwo, 

Wojna w Ukrainie zmieniła nasze priorytety dotyczące tematyki „Rozmów przy drugiej kawie”. W ślad za 

propozycją rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka zgłoszoną na ostatnim webinarium uruchomiamy w bieżącym 

roku akademickim dodatkowe spotkania, które będą forum wymiany informacji i dobrych praktyk dotyczących 

wszechstronnej pomocy, jaką polskie uczelnie (i inne organizacje związane ze szkolnictwem wyższym) udzielają 

i chciałyby udzielać uczelniom, studentom, doktorantom oraz naukowcom ukraińskim w Polsce w czasie wojny. 

Celem tego webinarium jest:  

• dzielenie się konkretnymi rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi dedykowanymi polskim uczelniom 
dotyczącym uchodźców z Ukrainy (zarówno studentów, jak i wykładowców) 

• identyfikacja i dzielenie się działaniami polskich uczelni na rzecz ukraińskich uczelni, które funkcjonują 
w warunkach wojennych w Ukrainie; 

• tworzenie wspólnej listy problemów wymagających rozwiązania, informowanie o takich potrzebach 
MEiN i innych jednostek administracji państwa;  

• i inne.  
Te dodatkowe webinaria zatytułowaliśmy roboczo:  

„ROZMOWY O UKRAINIE W CZAS WOJNY”. 

Ich organizatorem jest zespół pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością Kształcenia i Samorząd Studentów Szkoły 

Głównej Handlowej a partnerem merytorycznym Fundacja Rektorów Polskich. Pełną informację o webinarium 

wraz z adresem do korespondencji można znaleźć pod adresem:  

https://ssl-uczelnia.sgh.waw.pl/pl/pelnomocnicy_rektora/jakosc_ksztalcenia/Strony/WEBINARIA.aspx  

 

Najbliższe webinarium odbędzie się w dniu 14 kwietnia (czwartek), w godz. 9:00 – 10:00 na platformie Teams. 

Zagajenia do dyskusji wygłoszą: 

• Prof. Jerzy Woźnicki (Prezes FRP, lider projektu polsko-ukraińskiego FRP): „Partnerskie relacje pomiędzy 
reprezentacjami rektorów uczelni polskich i ukraińskich w okresie wojennym i powojennym” 

• Prof. Piotr Wachowiak (JM Rektor SGH) – „Jak SGH pomaga studentom z Ukrainy?”  
 

Spotkania poświęcone tematyce szkolnictwa wyższego w Ukrainie w roku akademickim 2021/22 planujemy 

również dnia 5 maja oraz 2 czerwca. 

Uprzejmie zapraszamy do udziału w webinariach. 

Link do uczestnictwa: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania 
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