Instrukcja Dziekana Studium Licencjackiego
w sprawie uznawania ocen z przedmiotów
zrealizowanych na studiach licencjackich
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
1. Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie osób, które zostały skreślone z listy studentów w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie (zwanej dalej SGH), przeszły ponownie pomyślnie proces
rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 i wnoszą o uznanie efektów uczenia się z
przedmiotów zrealizowanych wcześniej w SGH w toku studiów podjętych w roku akademickim
2019/2020.
2. Decyzję o uznaniu efektów uczenia się (potocznie określanym mianem przepisania lub uznania
ocen) z poszczególnych przedmiotów podejmuje Dziekan Studium Licencjackiego na podstawie
wniosku osoby wymienionej w pkt 1, złożonego za pośrednictwem elektronicznego systemu
składania podań w Wirtualnym Dziekanacie SGH, biorąc pod uwagę w szczególności spełnienie
wymogów, o których mowa w punktach 3-10.
3. Osoba wymieniona w pkt 1 może wnioskować o przepisanie ocen z przedmiotów zrealizowanych
na studiach licencjackich w SGH. Wniosek powinien spełniać następujące kryteria:
a. Zostać złożony najpóźniej do dnia 02.09.2019
b. Zawierać wykaz przedmiotów, w odniesieniu do których osoba o której mowa pkt. 1
wnosi o uznanie efektów uczenia się, uwzględniający:
• Sygnaturę
• Tytuł przedmiotu
• Liczbę ECTS
4. Dostęp do systemu Wirtualnego Dziekanatu zostanie umożliwiony osobom o których mowa w
pkt. 1 najpóźniej na 3 dni przed terminem o którym mowa w punkcie 3a. W przypadku awarii
systemu informatycznego bądź udokumentowanej niemożliwości złożenia podania za jego
pośrednictwem, podanie zawierające dokładne dane wnioskodawcy, w tym numer indeksu w
SGH (a w przypadku jego braku – numer PESEL) należy złożyć do Dziekanatu Studium
Licencjackiego w terminie podanym w punkcie 3a.
5. Osoba wymieniona w pkt 1 ma prawo dokonać wyboru przedmiotów, z których efekty uczenia
się chce mieć uznane, spośród wszystkich przedmiotów zrealizowanych w toku studiów na
danym poziomie w SGH
6. Przedmioty mogą zostać uznane, o ile od daty skreślenia z listy studentów nie minęło więcej niż
5 lat, a ponadto ich sygnatury, nazwy oraz liczba ECTS odpowiadają przedmiotom zawartym w
Informatorze dla osób rozpoczynających studia w SGH w roku akademickim 2019/2020 oraz
nie nastąpiła znacząca zmiana ich sylabusów w zakresie w szczególności efektów uczenia się
lub formy zaliczenia.
7. W przypadku, gdy osoba wymieniona w pkt 1 nie złoży podania w terminie określonym w pkt 3a
lub też otrzyma decyzję odmowną w odniesieniu do konkretnego przedmiotu, ma ona
obowiązek zapisania się na objęte planem studiów zajęcia zgodnie z zasadami
wyszczególnionymi w art. 12 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie oraz instrukcją dziekana dotyczącą składania deklaracji
semestralnych. Obowiązek ten nie dotyczy przedmiotów, z których efekty uczenia się zostały
uznane na podstawie decyzji Dziekana Studium, o której mowa w punkcie 2.
8. W przypadku określonym w pkt 6, student może wnioskować o uznanie efektów uczenia się z
pozostałych przedmiotów (zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3b), które zrealizował wcześniej,
oprócz przedmiotów, które realizuje w danym semestrze. Stosowne podanie należy złożyć
najpóźniej na 2 tygodnie przez zakończeniem I etapu deklaracji semestralnych na semestr
kolejny.
9. Niezłożenie podania o którym mowa pkt. 8 w określonym tam terminie lub otrzymanie decyzji
negatywnej w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów skutkuje koniecznością
uwzględnienia przedmiotów objętych obowiązkowym planem studiów w deklaracji na drugi
semestr studiów.
10. Zasady określone w punktach 7-9 stosuje się odpowiednio do kolejnych semestrów studiów,
począwszy od drugiego.
11. Instrukcja wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.

