Zgodnie z Regulaminem Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, przyjętego Uchwałą Rady Kolegium Gospodarki Światowej w dn. 3 października
2012, do kompetencji Dziekana należy:
1. Zwoływanie posiedzeń Rady Kolegium i przewodniczenie jej obradom, z wyjątkiem
posiedzenia, na którym jest dokonywana ocena działalności Dziekana; wówczas
posiedzeniu przewodniczy wybrany członek Rady Kolegium,
2. Reprezentowanie Kolegium w Senacie Akademickim SGH, wobec Rektora i na
zewnątrz Uczelni w sprawach dotyczących Kolegium,
3. Występowanie z wnioskami w sprawie tworzenia, likwidacji oraz przekształcania
instytutów, katedr i zakładów zrzeszonych w Kolegium,
4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytutów, katedr i zakładów zrzeszonych w
Kolegium,
5. Podejmowanie, za zgodą Rady Kolegium, decyzji w sprawie utworzenia studiów
podyplomowych, powołania ich kierownika oraz prowadzenia rekrutacji na nowo
utworzone studia podyplomowe oraz na kolejne edycje studiów już prowadzonych,
6. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem studiów podyplomowych, w tym nad
działalnością kierowników tych studiów,
7. Występowanie z wnioskami w sprawie nagród i odznaczeń dla pracowników
Kolegium,
8. Dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi Kolegium na badania naukowe,
9. Dysponowanie środkami finansowymi Kolegium, zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Radę Kolegium,
10. W odniesieniu do pracowników Kolegium niebędących nauczycielami akademickimi:
1) ustalanie zakresu obowiązków pracowników Biura Kolegium,
2) w porozumieniu z kierownikami jednostek zrzeszonych w Kolegium ustalanie
zakresu obowiązków pracowników tych jednostek,
3) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków wymienionych w
punktach 10.1) i 10.2).
11. Występowanie z wnioskiem do Rektora w sprawie rozwiązania stosunku pracy z
mianowanym nauczycielem akademickim z innych ważnych przyczyn niż określone w
ustawie, po zasięgnięciu opinii Rady Kolegium,
12. Występowanie z wnioskami w sprawie konkursów na stanowiska nauczycieli
akademickich,
13. Występowanie z wnioskami w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora

zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego,
14. Występowanie z wnioskami o zatrudnienie na stanowiskach innych niż wymienione w
punkcie 12 i 13,
15. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów instytutów i kierowników katedr
zrzeszonych w Kolegium oraz kierowników studiów doktoranckich i podyplomowych
prowadzonych przez Kolegium,
16. Podejmowanie decyzji w innych sprawach dotyczących Kolegium niezastrzeżonych
do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza.

