Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w bieżącym semestrze umożliwiliśmy dopisywanie się
na uruchomione zajęcia poprzez podania za zgodą wykładowcy. Pomimo tego, część osób nie
dokonała wyboru zajęć za minimum 30 ECTS (lub stosownie mniej, jeśli w poprzednich semestrach
student miał nadwyżkę zrealizowanych punktów). Co więcej, część z Państwa nie zapisała się na
przedmioty obowiązkowe, jakie powinna realizować zgodnie z planem studiów.
Podjęliśmy decyzję, że w bieżącym semestrze absolutnie wyjątkowo nie będziemy co do zasady
wyciągać daleko idących konsekwencji w stosunku do osób, które realizują zbyt niską liczbę ECTS. Ci z
Państwa, którzy znajdują się w tej sytuacji powinni w regulaminowym terminie po zakończeniu
semestru złożyć podanie o wpis warunkowy na semestr kolejny. Podania takie będą rozpatrywane
pozytywnie i nie będziemy naliczać opłat za brakujące ECTS, zaś w przypadku osób, którym brakuje
rażąco dużej liczby ECTS, decyzje będą podejmowane indywidualnie. Jednocześnie nałożony zostanie
na Państwa obowiązek zrealizowania stosownej liczby przedmiotów w kolejnym semestrze, tak by po
jego zakończeniu (przy założeniu, że zaliczą Państwo wszystkie zajęcia), łączna liczba ECTS na
Państwa koncie była równa iloczynowi liczby zakończonych semestrów i 30 ECTS.
Z kolei Ci z Państwa, którzy nie realizują przedmiotu podstawowego zgodnie z planem studiów dla
odpowiedniego semestru, zobowiązani są w ciągu 7 dni po zakończeniu semestru złożyć podanie
o zgodę na realizację brakujących zajęć w terminie późniejszym.
Należy podkreślić, że należy potraktować tę sytuację jako zupełnie wyjątkową, bowiem zgodnie z
Regulaminem Studiów, dziekan w takich sytuacjach miałby prawo skreślić osoby znajdujące się w
wymienionych sytuacjach z listy studentów z uwagi na brak zaliczenia semestru. Bardzo liczę, że w
przyszłości dochowają Państwo należytej staranności i nigdy nie dojdzie do takiej, przykrej dla
wszystkich, sytuacji.
Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że dziekani SL będą prowadzić rozmowy z
koordynatorami przedmiotów podstawowych, dążąc do uruchomienia pojedynczych grup w kolejnym
semestrze. Celem takiego działania jest umożliwienie realizacji zajęć już w kolejnym semestrze przez
tych spośród Państwa, którzy mimo ciążącego na nich obowiązku nie zapisali się w odpowiednim
momencie na przedmiot podstawowy, lub też nie powiedzie się im na egzaminach (liczę przy tym, że
takich osób będzie jak najmniej!). Jeśli uruchomienie przedmiotów w tym trybie okaże się możliwe,
osoby będące w takiej sytuacji będą zobowiązane do uczęszczania na zaległe (lub niezaliczone) zajęcia
w najbliższym możliwym terminie - liczę, że w przypadku sukcesu, będzie to również dla Państwa
spore ułatwienie, pozwoli bowiem na szybsze zaliczenie kolejnego semestru w zwykłym, nie zaś warunkowym - trybie. Proszę przy tym zwrócić uwagę na fakt, że przedmioty uruchamiane w
semestrach zimowych (jak np. matematyka lub historia gospodarcza) można wybrać na semestr letni.
Dlatego też nakładam obowiązek wyboru zajęć z przedmiotów podstawowych w semestrze
letnim 2016/2017 przez osoby, które przedmioty te powinny były zrealizować podczas
wcześniejszych semestrów studiów, a nie dopełniły tego obowiązku na skutek
niezapisania się na zajęcia lub ich niezaliczenia w jednym z wcześniejszych semestrów.
Ponadto, w oparciu o doświadczenie z bieżącego semestru pragnę Państwa uprzedzić, że począwszy
od semestru letniego 2016/2017 w Dziekanacie Studium Licencjackiego zaczniemy korzystać z
regulaminowego uprawnienia do dopisywania studentów na zajęcia w przypadku, w którym nie
zadeklarują oni sami dostatecznej liczby ECTS. Proszę zauważyć, że wprawdzie z definicji dopisywać
będziemy Państwa jedynie na przedmioty kierunkowe lub z kierunkiem powiązane, jednak nie mogę
zagwarantować, że będą to te zajęcia, które Państwo sami by wybrali, ani też w takich godzinach,
jakie idealnie pasowałyby Państwu do planu. Nie należy tez traktować tej zapowiedzi jako rozwiązanie
problemu zapisów na zajęcia przez DSL - dopisywanie do grup będzie bowiem uwarunkowane
dostępnością miejsc, a tym samym w przypadku części osób może nie być możliwości zrealizowania
powyższej zapowiedzi w zgodzie z zajęciami już przez Państwa wybranymi. W skrajnych przypadkach
możemy więc podjąć decyzję o usunięciu przedmiotów z Państwa deklaracji tak, by dopisać Państwa
do innych zajęć, optymalizując kwestię dopełnienia brakującymi ECTSami planów jak największej
liczby studentów.

Aby uniknąć powyższego, najprostszym dla Państwa rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie po prostu
samodzielne zapisanie się na przedmioty zapewniające odpowiednią liczbę ECTS w danym semestrze i
do tego bardzo Państwa zachęcam. Przypominam, że jeszcze do niedzieli trwa pierwsza tura składania
deklaracji w I etapie i jest ona obowiązkowa dla wszystkich, a jednocześnie stanowi dobry wstęp do
dobrania takiego planu, który zapewni Państwu ciekawe, wartościowe i zgodne z Państwa
oczekiwaniami zajęcia. Bardzo proszę, aby pamiętali Państwo przy tym, że wypisywanie się z zajęć
możliwe będzie jedynie na drugim etapie składania deklaracji (poza przedmiotami
podstawowymi, na które Państwo musza być zapisani), zaś na etapie trzecim możliwe będzie jedynie
dopisywanie się do zajęć, w miarę wolnych miejsc. Dzięki temu będziemy mogli zagwarantować
Państwu pewną stabilność - zajęcia zamieszczone w harmonogramie nie będą znikały z siatki w
ostatniej chwili przed, lub wręcz po rozpoczęciu semestru. Przy tej okazji warto zauważyć, że w
bieżącym semestrze udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której żaden (!) przedmiot nie został w
takim trybie zamknięty (wyjątek stanowiły zajęcia, które nie odbywają się z powodu długotrwałej
choroby wykładowcy, choć i w tym przypadku liczymy, że uda się jeszcze znaleźć rozwiązanie). Aby to
było możliwe, konieczne jest ograniczenie możliwości wypisywania w terminie późniejszym jedynie do
przypadków szczególnych (określenie "szczególny" należy traktować tu bardzo poważnie okolicznością szczególną nie jest, na przykład, nagła zmiana zainteresowań lub terminarz zajęć na
realizowanym przez Państwa w ramach hobby kursie czeskiego; może nią być natomiast konieczność
uczęszczania na rehabilitację w związku ze świeżo doznanym złamaniem, albo plan zajęć z uczelni, na
której studiują Państwo równolegle, przedstawiony już po II etapie składania deklaracji semestralnych
na SGH).
Życzę Państwu trafnych wyborów zajęć na kolejny semestr!
Z poważaniem,
Bartosz Witkowski
Dziekan Studium Licencjackiego

