Szanowni Państwo,

Już za kilka dni rozpoczyna się kolejny semestr. Dla części z Państwa będzie to pierwszy semestr
studiów w SGH – tych z Państwa szczególnie zachęcam do zerknięcia na stronę Dziekanatu Studium
Licencjackiego, na której znajdą Państwo wiele ważnych informacji:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/informacje_dziekanow.aspx. Wszystkim zaś z
Państwa chciałbym przekazać garść bieżących informacji:
1. Zapisy na zajęcia. Przypominam, że na zajęcia należy zapisywać się przez system Wirtualnego
Dziekanatu. Szczegółowy harmonogram ostatnich etapów składania deklaracji mogą Państwo
znaleźć tu: http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/harmonogramy_dekl/Strony/default.aspx.
Proszę pamiętać przy tym o tym, iż na obecnym etapie nie ma już możliwości wypisywania się z
zajęć. Od tej zasady obowiązują dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy studentów zagranicznych, którzy
uczestniczą w SGH w programie wymiany. Mają oni możliwość rezygnacji z zajęć do połowy
października, przy czym w tym celu należy złożyć w DSL podanie z pisemną zgodą wykładowcy
prowadzącego dany przedmiot (jest to warunek konieczny). Drugi wyjątek to osoby, które nie
mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach z przyczyn niemożliwych do przewidzenia wcześniej i
niemożliwych do uniknięcia. Stanowią je w szczególności: rehabilitacja po wypadku w godzinach
zajęć, kolizje z planem zajęć na innej uczelni, ujawnionym po etapie składania deklaracji w SGH.
Natomiast okoliczności takiej nie stanowi w przypadku studentów stacjonarnych praca
zawodowa.
2. Dopisywanie na zajęcia za zgodą wykładowcy. Na początku października (02.10-09.10) mogą
Państwo dopisywać się na zajęcia w systemie WD za zgodą wykładowców
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/harmonogramy_dekl/Strony/default.aspx). Oznacza to,
że składają Państwo w systemie prośbę o dopisanie do grupy zajęciowej. Jednakże do momentu
zaakceptowania prośby przez wykładowcę (co będzie uwidocznione w interfejsie), formalnie nie
są Państwo uczestnikami zajęć. Proszę o tym pamiętać – brak zaakceptowania Państwa prośby
przez Wykładowcę do dnia 09.10 oznacza, że nie zostali Państwo dopisani do grupy, co warto
sprawdzić w systemie Wirtualnego Dziekanatu.
3. Dopisywanie się na zajęcia przez podania. Nie będą rozpatrywane pozytywnie papierowe
podania o dopisanie do grup zajęciowych z wyjątkiem sytuacji wysoce nietypowych, co oznacza
np. dostanie się na studia z odwołania w terminie uniemożliwiającym udział w składaniu
deklaracji, choroba wymagająca hospitalizacji uniemożliwiająca udział w systemie składania
deklaracji (nie przez kilka dni któregoś z etapów, ale przez cały proces lub jego znaczną część),
błąd systemu zawiniony przez Uczelnię. W takich, nielicznych, przypadkach należy przygotować
podanie o dopisanie do zajęć i udać się z nim do Dziekanatu aby otrzymać podpis Prodziekana
lub Dziekana zawierający prośbę skierowaną do prowadzącego zajęcia o wyrażenie opinii.
Dopiero z takim podaniem należy udać się do Wykładowcy po ewentualną zgodę.
4. Podania i obsługa w dziekanacie. Przede wszystkim chciałbym z przyjemnością Państwa
poinformować, że codziennie w dni powszednie oraz w soboty zjazdowe w DSL odbywają się
dyżury dziekańskie, których harmonogram został dostosowany także do potrzeb studentów
popołudniowych
(http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/biuro/Strony/wladze_dziekanskie.aspx), przy czym na
dyżury Dziekana konieczne jest wcześniejsze zapisanie się mailowe (pod adresem
igorska@sgh.waw.pl; maile należy wysyłać wyłącznie z adresów w domenie sgh), na dyżury
Prodziekanów nie ma takiej konieczności. Aby uniknąć rozczarowań, chciałbym przypomnieć w
jaki sposób najskuteczniej i najprościej załatwiać sprawy w DSL:

- sprawy wymagające złożenia podania: podania składamy do biura podawczego w DSL
(godziny funkcjonowania:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/biuro/Strony/godziny_obslugi_studentow.aspx).
Dziekani na dyżurach nie przyjmują podań!
- sprawy techniczne, zasięgnięcie informacji: zapraszamy na dyżury Asystentek Toku w
godzinach dyżurów
(http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/biuro/Strony/godziny_obslugi_studentow.aspx).
- sprawy trudne, wymagające porad innych niż techniczne: zapraszamy na dyżury
Prodziekanów
(http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/biuro/Strony/wladze_dziekanskie.aspx).
- sprawy nietypowe: zapraszamy na dyżury Dziekana.
Co zrobić, żeby Państwa sprawa została załatwiona prosto i skutecznie? Przede wszystkim
należy pamiętać o kilku kwestiach:
- Jeśli powołują się Państwo w podaniu na nietypowe okoliczności, należy je
udokumentować. Na przykład, jeśli doszło do problemów spowodowanych Państwa
długotrwałą chorobą, należy koniecznie załączyć pismo potwierdzające chorobę.
- Koniecznie trzeba pamiętać o terminowości. Regulamin Studiów i Instrukcje Dziekańskie
określają terminy na składanie określonego rodzaju wniosków, w szczególności zaś dotyczy to
sytuacji dla Państwa kłopotliwych, jak np. podanie o powtarzanie semestru. Bardzo prosimy o
ich przestrzeganie – w przeciwnym razie czasem musimy odrzucać Państwa podania z
powodów formalnych.
- Im trudniejsza Państwa sytuacja, tym bardziej warto być szczerym i reagować szybko.
Problem zgłoszony odpowiednio wcześnie i przedstawiony uczciwie z reguły daje się
rozwiązać. Zgłoszony po czasie i tylko częściowo – już nie zawsze.
- Państwa podania rozpatrują z zasady Prodziekani. Mają Państwo prawo odwołać się od ich
decyzji do Dziekana. Warto w takiej sytuacji zastanowić się nad powodem odrzucenia
Państwa podania. Jeśli na przykład nie załączyli Państwo odpowiedniej dokumentacji, warto
pomyśleć nad jej uzupełnieniem.
- Podań nie należy przesyłać mailem, a jeśli załączają Państwo dokumentację skopiowaną,
należy przyjść do biura podawczego z oryginałem – pracownicy Dziekanatu potwierdzą
zgodność z nim kopii.
- Przychodzenie na dyżur dziekański z prostą sprawą techniczną przyczynia się głównie do
wydłużenia czasu oczekiwania na dyżurach. Warto zawsze sprawdzić, czy dana sytuacja nie
może zostać rozwiązana z pomocą Asystentek Toku.
5. Przedmioty powtarzane. Prosimy o pamiętanie o składaniu podań o wpisy warunkowe lub o
powtarzanie semestru w regulaminowych terminach! Mają Państwo na to generalnie 2 tygodnie
od końca sesji poprawkowej i tego terminu nie należy przekraczać, a warto zrobić to jak
najszybciej – dzięki temu szybciej będziemy mogli wpisać Państwa na powtarzane zajęcia.
UWAGA: w systemie Wirtualnego Dziekanatu funkcjonuje pojęcie „warunkowych zapisów na
zajęcia” za zgodą wykładowcy. Nie należy mylić tego z wpisami warunkowymi na kolejny
semestr! Jeśli więc Państwo w semestrze nie zaliczyli jednego przedmiotu (powyżej I semestru –
dwóch przedmiotów), wówczas należy złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny semestr,
wskazując przedmiot, który muszą Państwo powtórzyć. Warto samemu postarać się o zapisanie
się na zajęcia z powtarzanego przedmiotu do wybranego wykładowcy, jeśli jednak nie zrobią
tego Państwo – zapisze Państwa na te zajęcia Dziekanat, jednak nie będziemy mogli zadbać o

najbardziej Państwu pasujący termin. Warto zwrócić uwagę i wypełnić uważnie podanie
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/druki/Documents/od%202017/druk_warunek_powtarz
anie_2017.pdf.
6. Zajęcia z przedmiotów obowiązkowych. Przypominam, iż obowiązuje Państwa program
studiów, który na pierwszych trzech semestrach jest bardzo dokładnie określony. Prosimy aby
pamiętali Państwo o zapisywaniu się na zajęcia jakie na Państwa semestrze są obowiązkowe. W
przeciwnym razie, na te zajęcia zapiszemy Państwa my. Jednakże wtedy nie będą Państwo mieli
wpływu na termin zajęć i osobę prowadzącego, a co więcej – jeśli będzie taka konieczność,
wykreślimy Państwa z innych zajęć, na które zapiszą się Państwo sami, nie tworzymy bowiem
kolizji. Na pewno lepiej tego uniknąć i wziąć sprawę w swoje ręce!
7. Legitymacje. Jeszcze w tym tygodniu utworzyliśmy dla studentów I-go semestru specjalne
dyżury podczas których można wygodnie i szybko odebrać legitymacje. Dokładne informacje są
tu: http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/legitymacja_studencka.aspx Co istotne,
odbiór lub przedłużenie ważności legitymacji przez studentów niestacjonarnych możliwe jest po
uregulowaniu przynajmniej pierwszej raty czesnego za semestr zimowy.
8. Forma płatności czesnego. Naszym studentom niestacjonarnym drugiego i trzeciego roku
przypominamy o prośbie o informację, jeśli postanowią Państwo regulować czesne z inną
częstotliwością niż dotychczas. Jeśli więc na przykład dotąd wpłacali Państwo czesne co miesiąc,
teraz zaś chcieliby Państwo wnosić je raz na semestr – prosimy o jak najszybszą informację
przekazaną Asystentkom Toku.
9. Stypendium Ministra. Tych z Państwa, którzy mogą się pochwalić szczególnymi osiągnięciami,
zapraszamy do składania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wnioski przyjmujemy do 02.10.2017 r. w DSL.
10. Zajęcia z visiting professors. W bieżącym semestrze naszymi gośćmi będą wizytujący
profesorowie z różnych uczelni zagranicznych. W obecnej chwili potwierdziliśmy już co najmniej
trzy wykłady gościnne. Zapraszamy Państwa do rejestracji na kursy, a jednocześnie informuję, że
za zajęcia mogą Państwo uzyskać, jak za wszelkie inne formy dydaktyczne, punkty ECTS.
Informacje o zajęciach visiting professors znajdują się w aktualnościach na stronie DSL:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/news.aspx?NewsID=0df77d7f-f64b-4ddb-a99150e2811ed5fa&ListID=5038cd92-c04c-4ab5-b4a2-4dc4177ec995 oraz
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Strony/news.aspx?NewsID=bd0139a2-facb-402e-b21a0cf2cf9b8b3c&ListID=5038cd92-c04c-4ab5-b4a2-4dc4177ec995. Będziemy Państwa

informować o ewentualnych kolejnych wykładach gościnnych.
11. Zapisy na seminarium licencjackie. Do dnia 9.10.2017 trwają zapisy na seminarium licencjackie
na semestr zimowy 2017/18. Natomiast osoby, które zamierzają zrealizować seminarium
licencjackie w semestrze letnim 2017/18, będą mogły się na nie zapisać w terminie od
31.10.2017 do 23.02.2018. Zapisy na seminarium licencjackie możliwe są wyłącznie przez system
Wirtualnego Dziekanatu.

Życzę Państwu udanego semestru!
Z poważaniem,
dr hab. prof. SGH Bartosz Witkowski
Dziekan Studium Licencjackiego

