Drodzy Państwo,

W związku ze zbliżającą się sesją i początkiem nadchodzącego semestru, kieruję do Państwa garść
tradycyjnych informacji. Doświadczenia wskazują, iż nie wszyscy z Państwa w przeszłości (no bo teraz
to nie wiemy, czy ten czas na przeczytanie znajdą?) znaleźli czas i sposobność żeby się z nimi zapoznać.
To Państwa decyzja, zachęcałbym jednak do lektury. Może ona Państwa uchronić przed popełnieniem
błędów, które – same w sobie drobne – mogą mieć czasem niepożądane konsekwencje.
Dla Państwa wygody, podzieliłem poniższą informację na sekcje dotyczące poszczególnych kwestii.
Zanim jednak przejdę do konkretów, chciałbym z przyjemnością poinformować, iż w niedługim czasie
powinno nam się wreszcie udać uruchomić system składania podań za pośrednictwem Wirtualnego
Dziekanatu, o co zabiegamy od początku kadencji. O szczegółach będziemy Państwa informować.

1) Deklaracje
Przypominam, że szczegółowy harmonogram składania deklaracji mogą Państwo znaleźć tu:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/harmonogramy_dekl/Strony/default.aspx
Proszę zauważyć, że ostatnim momentem, kiedy mogą Państwo się wypisać z zajęć bez konsekwencji,
jest koniec II etapu składania deklaracji (nie dotyczy to jedynie przedmiotów podstawowych, z których
Państwo na obecnym etapie nie mogą się już wypisywać). Warto wiedzieć, że paragraf 22 nowego
Regulaminu Studiów daje Państwu możliwość wypisania się z zajęć w ciągu miesiąca od ich rozpoczęcia,
nie dotyczy to jednak przedmiotów podstawowych, kierunkowych i lektoratów i możliwe jest tylko raz
w trakcie studiów.
Jednocześnie wprowadziliśmy w systemie deklaracji drobną zmianę w stosunku do wcześniejszych
semestrów: w przypadku gdy ktoś z Państwa nie dostał się na zajęcia z przedmiotu kierunkowego do
wybranego wykładowcy, system dopisał go w miarę wolnych miejsc do innego wykładowcy, starając
się dokonywać łączenia w oparciu o zestawienie rankingu studentów (średnia/punkty rekrutacyjne) i
wykładowcy (liczba zapisów na przedmiot w I etapie deklaracji na przyszły semestr). Zasada ta ma na
celu ułatwienie Państwu realizacji wybranych przedmiotów kierunkowych w sytuacji, gdy zabrakło
miejsc w grupie u preferowanego wykładowcy. Z drugiej strony, mogą się Państwo z tych zajęć wypisać
w II etapie deklaracji, zatem należy to traktować jako propozycję ułatwienia.
Proszę zwrócić uwagę, że tak jak wcześniej, na początku semestru letniego funkcjonować będzie etap
dopisywania do zajęć za zgodą wykładowców. Dopisanie w tym trybie jest uzależnione od dobrej woli
wykładowcy: nie należy zakładać z góry, że wybrany wykładowca ją wyrazi i traktować ten etap
wyłącznie jako uzupełnienie etapów wcześniejszych. Po wybraniu przedmiotu w terminie dopisywania
za zgodą wykładowców jest on widoczny w Państwa WD ze stosowną adnotacją o zapisie oczekującym
na akceptację. Dopiero gdy adnotacja ta zniknie, należy rozumieć, że zostali Państwo dopisani na
zajęcia. Ostateczna weryfikacja tej kwestii nastąpi 06.03.2018r., bowiem do 05.03.2017r. Wykładowcy
mają czas na zaakceptowanie Państwa próśb.
Osoby, które będą powtarzać jakieś zajęcia lub nie wybiorą wszystkich objętych programem studiów
przedmiotów podstawowych powinny sprawdzać swój plan w WD także później, bowiem Dziekanat
będzie starał się dopisać Państwa na zajęcia powtarzane lub niewybrane mimo takiego obowiązku.
Może to jednak mieć miejsce dopiero w marcu, warto więc wtedy dokonywać weryfikacji swojego
planu, żeby potem uniknąć zaskoczenia.

Wreszcie, przypominam, że obowiązuje Państwa realizacja programu studiów – jeśli więc nie zapiszą
się Państwo na odpowiednie dla semestru zajęcia z przedmiotu podstawowego, trzeba liczyć się z tym,
że to Dziekanat zapisze na nie Państwa już po rozpoczęciu semestru, potencjalnie nie tam, i nie wtedy,
kiedy by Państwo sobie tego życzyli. Warto więc pamiętać o wybraniu przedmiotów obowiązkowych
samemu.

2) Sesja
Dzięki staraniom pracowników DSL, harmonogram sesji znany był jeszcze przed Świętami – niemal
miesiąc przed terminem regulaminowym. Myślę, że wszyscy z Państwa świadomi są układu egzaminów
oraz ewentualnych kolizji. W mocy pozostaje instrukcja
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Documents/dziekan/Instrukcja%20dziekana%20_sesja.pdf
Wszystkich z Państwa, którzy nie znają zasad obowiązujących w przypadku choroby w czasie sesji lub
też nie wiedzą jak postąpić w przypadku kolizji egzaminów, proszę o dokładne zapoznanie się z nią.
UWAGA: w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Studiów, w przypadku studentów studiów
sobotnio-niedzielnych, wnioskowanie o podejście do egzaminu w przedłużonej sesji przysługuje
wówczas, gdy w ciągu dnia mają Państwo zaplanowane więcej niż trzy, nie zaś – dwa egzaminy.
Jednocześnie pamiętajcie, że Wykładowcy są do Państwa nastawieni przychylnie. Jeśli zależy Państwu,
aby podejść do egzaminu już w I terminie sesji, mimo występującej kolizji, warto zapytać o taką
możliwość – być może Wykładowca zgodzi się aby zaczęli Państwo pisać chwilę wcześniej lub chwilę
później niż pozostali Studenci.

3) Protokoły, listy, wirtualny dziekanat
Namawiam Państwa do sprawdzania na bieżąco swoich kont w systemie WD, a w szczególności – do
zrobienia tego przed sesją. Proszę pamiętać, że brak przedmiotu w systemie na Państwa koncie
oznacza, że nie będzie Państwa nazwiska w protokole. Warto takie przypadki jak najszybciej wyjaśnić.
Jednocześnie proszę pamiętać, że osób skreślonych w trakcie semestru nie będzie na protokołach, co
uniemożliwia uzyskanie wpisu oceny, nawet jeśli zostaną Państwo dopuszczeni do egzaminu. UWAGA:
pojedyncze osoby, które zostały skreślone w trakcie semestru, a decyzja o skreśleniu została
anulowana w trzeciej dekadzie stycznia lub później, nie znajdą się na protokołach. Tych z Państwa,
którzy są w opisanej sytuacji, prosimy o skontaktowanie się z Dziekanatem możliwie najszybciej, tak by
mogli Państwo bez przeszkód podejść do sesji.

4) Kłopoty w sesji
Jeśli w sesji nie do końca się Państwu powiedzie, namawiam do zapoznania się z Regulaminem Studiów,
w szczególności pod kątem zawartych w nim terminów i ciążących na Państwu obowiązków.
Niepowodzenie na egzaminie w obu terminach to jeszcze nie jest koniec świata, ważne jednak, by
pamiętali Państwo o złożeniu odpowiedniego podania w terminie. W razie wątpliwości zawsze lepiej
zapytać Asystentkę toku lub Prodziekana/Dziekana na dyżurze o obowiązującą procedurę niż
konsultować się w Internecie.

5) Terminy i formalności
To niejako kontynuacja poprzedniego punktu. Regulamin i system wymuszają na Dziekanacie
przestrzeganie terminów. Siłą rzeczy przekłada się to na konieczność przestrzegania terminów przez
Państwa. Stąd wprowadzone instrukcje, o których zawsze Państwa informuję. Bardzo często nasze
możliwości w zakresie udzielenia Państwu pomocy uzależnione są od tego, czy podejmą Państwo
odpowiednie czynności w terminie. To naprawdę ważne, aby składali Państwo deklaracje, zapisywali
się na seminaria, składali podania o przedłużenie sesji, wpis warunkowy, powtarzanie, czy cokolwiek
innego, w terminie podanym w Regulaminie lub Instrukcji Szczegółowej. Warto przy okazji
przypomnieć sobie punt 4. jednej z poprzednich informacji:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Documents/dziekan/mail%20do%20studentow_semestr%20
zimowy%202017-2018.pdf

6) Zapisy na seminarium licencjackie
Studentom obecnego piątego semestru przypominam, że zapisy na seminarium na kolejny semestr
możliwe są tylko do końca bieżącego semestru (do 23.02.2018 – termin nieprzekraczalny) poprzez
system Wirtualnego Dziekanatu.

7) Składanie pracy licencjackiej – czyli znów terminy
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, warunkiem koniecznym zaliczenia seminarium jest złożenie
gotowej pracy Dziekanacie, praca zaś zostaje poddana kontroli przy użyciu systemu antyplagiatowego
APD. Osoby realizujące seminarium w tym semestrze muszą więc złożyć pracę w systemie do
23.02.2018 pod rygorem powtarzania seminarium, co – jak wiadomo – wiąże się z opłatami.
Jednocześnie regulamin nakazuje złożenie pracy na 3 miesiące przed końcem studiów, pod rygorem
skreślenia z listy studentów. Z uwagi na vacatio legis przepis ten nie był stosowany w bieżącym
semestrze, musi jednak być stosowany już w semestrze letnim. Brak złożonej pracy przed 30.06.2018r.
przez studentów szóstego semestru będzie skutkował skreśleniem z listy studentów – bardzo proszę,
aby pamiętali Państwo o tym planując czas na jej pisanie! Jednocześnie, DSL ustali termin w którym
należy złożyć pracę licencjacką tak bym móc podejść do obron w lipcu. Nie należy się spodziewać
większych zmian – termin ten będzie zbliżony do końca maja.

Życzę Państwu udanej sesji i odpoczynku podczas ferii zimowych!

Z pozdrowieniami,
Dr hab. Bartosz Witkowski, prof. SGH
Dziekan Studium Licencjackiego

