Drodzy Państwo,
Na stronie https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/harmonogramy_dekl/Strony/default.aspx
pojawił się zmieniony harmonogram deklaracji zajęć na studiach licencjackich. Nie muszę nikogo z
Państwa przekonywać, że wybór przedmiotów jest bardzo ważnym elementem procesu kształcenia w
SGH, dlatego gorąco namawiam, aby zapoznali się Państwo dokładnie ze wspomnianym
harmonogramem oraz poniższym listem.
1) Co się zmieniło i dlaczego?
Do harmonogramu wprowadziliśmy w dniach 17-18 stycznia 2017 r. etap określony mianem „giełdy”.
To bardzo korzystne dla studentów rozwiązanie omówione jest w punkcie (2) poniżej. W związku z
tym konieczne było nieznaczne przesunięcie i skrócenie etapu testowego, który będzie miał miejsce
w dniach 11-12 stycznia 2017 r. W dalszej części procesu wyboru przedmiotów nie ma żadnych
zmian.
2) Co to jest „giełda”, kto może z niej skorzystać i jak to działa?
Po pierwszym etapie deklaracji ci z Państwa, którzy wzięli w nim udział, zostali zapisani na wybrane
przez siebie przedmioty. Wyjątek stanowią zajęcia, na które nie dostaną się Państwo z powodu zbyt
niskiej pozycji w rankingu, jeśli liczba chętnych przekroczy na danych zajęciach dostępną liczbę
miejsc, przy czym w przypadku przedmiotów podstawowych w takiej sytuacji zostaną Państwo
wpisani na zajęcia do innego wykładowcy (o szczegółach piszę w punkcie (3) poniżej). Każdy z
Państwa będzie mógł zapoznać się z zajęciami na jakie jest wstępnie zapisany na swoim koncie w
wirtualnym dziekanacie od 11 stycznia 2017 r. Wybierając zajęcia nie znali Państwo jednak godzin
zajęć. Ponadto, w przypadku przedmiotów do których prowadzone są ćwiczenia, system zapisze
Państwa do jednej z grup, ale może się okazać, że będą Państwo woleli uczęszczać do grupy o innej
godzinie. Dlatego też wprowadziliśmy etap „giełdy”. Będą w nim mogły wziąć udział osoby, które
uczestniczyły w pierwszym etapie wyboru przedmiotów. W ramach „giełdy” możliwe będzie
dokonanie zamiany:
- wykładowcy z przedmiotu podstawowego
- grupy ćwiczeniowej z przedmiotu podstawowego
- grupy ćwiczeniowej z przedmiotu kierunkowego.
Przykładowo, jeśli będą Państwo zapisani na wykład z przedmiotu podstawowego do wykładowcy X
na ćwiczenia do grupy nr 101, a woleliby Państwo uczęszczać do wykładowcy Y do grupy
ćwiczeniowej 102, będą Państwo mogli wysłać w systemie ofertę zamiany. Jeśli w bazie pojawi się
osoba, która będzie zainteresowana wymianą w drugą stronę, system automatycznie skojarzy
Państwa i dokona stosownej zamiany.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że taką możliwość udostępnimy po raz pierwszy, a prace nad tym
fragmentem systemu wciąż trwają i będą kontynuowane. Stąd też na przykład w tym semestrze etap
giełdy nie występuje równolegle z możliwością dopisywania się lub wypisywania z zajęć, ale go
poprzedza – jeśli „giełda” spotka się z Państwa zainteresowaniem, mam nadzieję, że w przyszłości i tę
niedogodność uda się rozwiązać. Chciałbym jednak podkreślić, że mimo starannego procesu
przygotowania „giełdy” i dużego wkładu pracy Zespołu Informatycznego, ogromna liczba wejść na
serwer jaka ma miejsce w czasie składania deklaracji może spowodować, że nie wszystko będzie

działało tak, jak byśmy sobie tego życzyli. W takiej sytuacji liczymy na zrozumienie z Państwa strony,
choć mam nadzieję, że wszystko będzie działało jak najlepiej.
3) Przedmioty podstawowe
Przypomnę, że każdego z Państwa obowiązuje plan studiów, który jednoznacznie określa semestr, w
którym są Państwo zobowiązani do realizacji przedmiotów podstawowych. Dlatego raz jeszcze
przypominam o obowiązku zapisania się na przedmioty podstawowe, odpowiednie dla danego
semestru, a przy tym z wielką radością muszę podkreślić, że w nadchodzącym semestrze
zdecydowana większość z Państwa o tym pamiętała. Ci, którzy tego obowiązku nie dotrzymali, wciąż
mają na to szansę. Pragnę uprzedzić, że ci z Państwa, którzy sami nie zapiszą się na przedmioty
podstawowe, mogą być na nie po prostu dopisani przez dziekanat, co nie będzie dla Państwa
korzystne, bowiem dopiszemy Państwa tam, gdzie będą miejsca, potencjalnie więc wypisując
Państwa z wybranych zajęć niepodstawowych, lub tworząc niewygodne okienka. Najlepiej więc
zadbać o to samemu. Przypomnę, że obowiązek ten dotyczy także przedmiotów podstawowych,
stanowiących dla Państwa zaległość z wcześniejszych semestrów.
Część z Państwa jednak po pierwszym etapie deklaracji nie dostanie się do wybranego wykładowcy –
bądź to z powodu zbyt niskiej pozycji w rankingu, bądź to dlatego, że wybranemu wykładowcy nie
zostanie uruchomiony wykład z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji przyjęliśmy
następujące rozwiązanie, starając się postąpić możliwie najbardziej sprawiedliwie.
- wszyscy studenci, którzy dokonali wyboru wykładowcy z przedmiotu podstawowego, ale nie dostali
się do wybranego wykładowcy, zostaną uszeregowani według ich obecnego rankingu,
- wykładowcy, którym uruchomiono wykłady, a u których pozostały wolne miejsca, zostaną
uszeregowani według liczby zgłoszeń na ich zajęcia w I etapie deklaracji, co stanowi namiastkę
rankingu popularności wykładowców przedmiotu,
- system dokona kojarzenia, przypisując po kolei wykładowców „najbardziej popularnych” studentom
z najlepszym rankingiem.
W ten możliwie najbardziej sprawiedliwy sposób ci, którzy nie dostali się do wybranego wykładowcy,
zostaną przypisani do innego prowadzącego.
Jedynie dla formalności przypomnę Państwu, że z przedmiotów podstawowych obowiązujących na
danym semestrze nie można się wypisać (z wyjątkiem ich wzajemnej kolizji, choć mamy nadzieję, że
uda nam się ich uniknąć) – można jednak dokonać zmiany wykładowcy (w szczególności korzystając z
„giełdy”).
4) Wypisywanie się z zajęć
Informacje zawarte w tym punkcie proszę potraktować jako przypomnienie, bo o wszystkim byli już
Państwo wcześniej informowani. Pozwalam sobie je powtórzyć, bo tego nigdy zbyt wiele.
Jak zapowiadaliśmy już w zeszłym semestrze, nie będzie możliwości wypisywania się z zajęć po
zakończeniu pierwszej części II etapu składania deklaracji. Oznacza to także, że ci z Państwa, którzy
nie wzięli udziału w I etapie i na etapie II będą mogli dołączyć do procesu wyboru zajęć dopiero w
jego dalszej części, muszą rozważnie dokonywać zapisów, bo nie będzie możliwości ich wycofania.
Wynika to zarówno z wielokrotnie już wspominanej kwestii zapewnienia Państwu, że w późniejszym
terminie żadne zajęcia nie „znikną” na skutek wypisywania się studentów, ale także ma na celu

uniknięcie sytuacji, w której część osób blokuje miejsca na zajęciach innym i dopiero w ostatniej
chwili wypisuje się z wybranego przedmiotu. Taka postawa jest zwyczajnie niekoleżeńska i
chcielibyśmy ją wyeliminować. Pragnę przy tym uspokoić, że możliwość późniejszego wypisania się z
zajęć nie zniknie całkowicie – zostanie ona utrzymana w przypadkach szczególnych, takich jak np.
wypadek wymagający rehabilitacji w niemożliwym do przewidzenia wcześniej terminie, lub kolidujące
i niemożliwe do przesunięcia zajęcia na innej uczelni, w której plan zostanie przedstawiony w
momencie uniemożliwiającym wypisanie się z zajęć na SGH. Każdy przypadek będzie jednak
rozpatrywany indywidualnie, a wypisanie z zajęć będzie możliwe naprawdę jedynie w niemożliwych
do przewidzenia i istotnych przypadkach.
5) Kolizje
Proszę pamiętać o konieczności usunięcia kolizji w swoich planach w pierwszej części II etapu
składania deklaracji. Jeśli nie dotrzymają Państwo tego obowiązku, system zrobi to za Państwa, ale
wówczas dobrowolnie rezygnują Państwo z możliwości samodzielnego wyboru… Jeśli mimo wszystko
nie usuną Państwo samodzielnie kolizji dotyczącej przedmiotu podstawowego, system usunie
przedmiot z nim kolidujący, pozostawiając w Państwa planie przedmiot podstawowy.
6) Etap testowy
Proszę pamiętać, że wszelkie czynności dokonane przez Państwa na etapie testowym są jedynie
próbą techniczną i nie mają wpływu na kształt planu – wszelkie zmiany jakich Państwo w jego ramach
dokonają, zostaną usunięte przed właściwym II etapem wyboru przedmiotów. Udział w etapie
testowym nie jest obowiązkowy, ale zachęcam do wzięcia w nim udziału. Pozwala to przyzwyczaić się
do interfejsu, a dodatkowo – wychwycić ewentualne błędy i szybko dokonać ich zgłoszenia, co z kolei
daje nam szansę na naprawienie błędów jeszcze przed właściwym II etapem składania deklaracji.
Etap testowy obejmuje:
- możliwość usuwania przedmiotów kolizyjnych,
- możliwość kasowania wcześniej wybranych przedmiotów kierunkowych i do wyboru,
- możliwość zapisywania się na przedmioty, w miarę wolnych miejsc.
Testowanie funkcjonowania procedur „giełdy” nie wchodzi w zakres etapu testowego, gdyż wtedy
musiałby być on podzielony na dwa podetapy. W ramach etapu testowania można natomiast:
- zapoznać się z przydziałem studentów do przedmiotów i konkretnych grup zajęciowych (po
rankingach i ewentualnych automatycznych przydziałach),
-zapoznać się z terminami odbywania się zajęć,
- skontrolować poprawność harmonogramu zajęć.

Życzę Państwu – i sobie – udanego procesu wyboru przedmiotów, bez awarii systemowych i
jakichkolwiek innych problemów.

Z poważaniem,
dr hab. prof. SGH Bartosz Witkowski
Dziekan SL

