Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającą się sesją oraz zmianami jakie wprowadzamy w systemie Wirtualnego
Dziekanatu, pozawalam sobie skierować do Państwa niniejszy list. Dotyczy on następujących
kwestii:
1) Sesja egzaminacyjna,
2) Deklaracje studenckie na kolejny semestr,
3) Wybór kierunków studiów,
4) Regulamin studiów,
5) Zapisy na seminarium licencjackie.
Kiedy rozpoczynała się kadencja obecnych władz Uczelni, Państwa przedstawiciele z którymi
rozmawialiśmy wskazywali obieg informacji jako jeden ze słabych punktów pracy Dziekanatu.
Dlatego też dokładamy wszelkich starań żeby informować Państwa na bieżąco i przypominać
o ważnych terminach i zmianach jakie od czasu do czasu mają miejsce. Nie zawsze czytają
Państwo informacje pochodzące z Dziekanatu – mimo wszystko namawiam Państwa do tego:
nie jest ich w końcu aż tak wiele, a stanowią pewne źródło informacji. Nie zawsze bowiem to,
co usłyszą Państwo w formie plotki albo przeczytają w opiniach Państwa kolegów w Internecie
jest w pełni zgodne ze stanem faktycznym, co może dla Państwa stanowić źródło rozczarowań
(choć należy przy tym wskazać, że jesteśmy w stałym kontakcie z Rzecznikiem Praw
Studentów i innymi Państwa przedstawicielami w stałym kontakcie i informacje przez nich
przekazywane są wiarygodne – zawsze jednak sugeruję sięgnięcie także do źródła jakim są
informacje dziekańskie, zwłaszcza w sytuacjach nietypowych).
(1) Sesja egzaminacyjna
Już na początku maja udostępniliśmy w DSL plan I terminu sesji – namawiam Państwa do
zapoznania się z nim. Przypomnę, że w przypadku nieobecności na egzaminie, obowiązuje
Państwa instrukcja, która można znaleźć tu:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Documents/dziekan/Instrukcja%20dziekana%20_sesj
a.pdf. W stosunku do zeszłego semestru wprowadziliśmy jedną niewielką zmianę: w przypadku
choroby mają Państwo obowiązek poinformować DSL o posiadanym zwolnieniu w ciągu
trzech dni liczonych od dnia następnego po wystawieniu zwolnienia (a nie – z zaliczeniem
dnia wystawienia zwolnienia). Przykładowo więc, zwolnienie wystawione 15 czerwca należy
zgłosić do dnia 18 czerwca włącznie. Tryb zgłaszania zwolnienia i inne kwestie tego dotyczące
omówione są szczegółowo w podlinkowanej instrukcji i nie uległy zmianie.
Przy tej okazji pragnę przypomnieć Państwu, iż korzystanie z pomocy zewnętrznej, a także
wszelkich urządzeń przenośnych takich jak np. tablet lub smartfon, jest niedozwolone.
Wykładowcy zgłaszają takie przypadki Komisji Dyscyplinarnej, co kończy się dość
nieprzyjemnie. Cieszy nas przy tym, że większość z Państwa nie akceptuje takich form

„pomocy”, a w poprzedniej sesji studenci z własnej inicjatywy prowadzili w tej kwestii minikampanię społeczną. Pamiętajcie: to od Was samych także zależy jakość dyplomu absolwenta.
Jednocześnie informuję Państwa z przyjemnością, że począwszy od najbliższej sesji
wykładowcy nie będą dostarczać papierowych protokołów do DSL – zastąpi je zatwierdzenie
protokołu w systemie WD, po którym Państwa oceny będą już widoczne: tak dla Państwa, jak
i dla Dziekanatu. Dzięki temu rozwiązaniu szybciej poznają Państwo swoje oceny, a także
spadnie ryzyko, iż na skutek opóźnień w spływaniu protokołów będziemy mieli kłopot z
zaliczeniem absolutoriów przed obroną w przypadku studentów obecnego VI semestru.
(2) Deklaracje na kolejny semestr
Z wielką radością przyjęliśmy niezwykle wysoką frekwencję Państwa w I etapie wyborów na
kolejny semestr. Liczymy, że ta tendencja utrzyma się, albo jeszcze poprawi, choć miejsca na
poprawę jest już bardzo niewiele. Pragnę Państwu przypomnieć jednak o dwóch kwestiach. Po
pierwsze, obowiązuje Państwa zasada realizacji co najmniej 30*N ECTSów do końca N-tego
semestru (czyli np. na koniec semestru III powinni Państwo mieć zrealizowanych co najmniej
90 ECTSów). Proszę o tym pamiętać! Jednocześnie, studenci początkowych semestrów mają
obowiązek realizacji określonego w Planie Studiów programu – proszę pamiętać, że
niedotrzymanie obowiązku zapisu na zawarte w nim przedmioty może skutkować dopisaniem
przez DSL Państwa na zajęcia bez dodatkowych konsultacji z Państwem, a w skrajnych
przypadkach – problemami z zaliczeniem semestru. Dlatego zachęcam, żeby na drugim etapie
wyboru zajęć uzupełnić ewentualne braki w tym zakresie! Po drugie, proszę pamiętać, iż
dodatkowy etap zapisów na zajęcia przez WD za zgodą wykładowców na początku semestru
ma – jak sama nazwa wskazuje – charakter dodatkowy. Nie mogą Państwo powoływać się na
fakt, iż nie zapisali się Państwo na dane zajęcia, ponieważ wykładowca nie wyraził zgody, że
wykładowca zapomniał zatwierdzić Państwa zgłoszenia w systemie elektronicznym, lub też –
że Państwa deklaracja jest niekompletna dlatego, że w okresie przeznaczonym na etap
dodatkowy byli Państwo chorzy. Etap ten służy jedynie optymalizacji Państwa planów zajęć,
nie zaś – ich układaniu. I to Państwo powinni zadbać o to, żeby wykładowca potwierdził swoją
zgodę na akces na zajęcia poprzez zatwierdzenie Państwa prośby w systemie w odpowiednim
terminie. Dla Państwa wygody, przypominam, że szczegółowy harmonogram składania
deklaracji można znaleźć tu:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/harmonogramy_dekl/Strony/default.aspx
(3) Wybór kierunku studiów
Studenci II semestru dokonali wyboru kierunków studiowania. Wśród Państwa jest garstka
osób, które wybrały kierunki jakich nie uruchomiliśmy z uwagi na zbyt małą liczbę zgłoszeń
(poniżej 20, ale z reguły – zaledwie 2-3). Te osoby, jak też tych z Państwa, którzy kierunku nie
wybrali, zachęcam do jak najszybszego uzupełnienia tego braku poprzez złożenie stosownej
deklaracji wyboru kierunku do DSL. Proszę tego dokonać poprzez złożenie podania w biurze
podawczym DSL.
Jednocześnie chciałbym Państwa poinformować, że uruchomiliśmy wszystkie kierunki, na
które zgłosiło się co najmniej 20 osób. Oznacza to, że na niektórych kierunkach (dotyczy to

przede wszystkim „Ekonomii” oraz „Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych” na
studiach stacjonarnych) liczba studentów jest bardzo mała (20-30 osób). To czyni wspomniane
kierunki na swój sposób elitarnymi, ale też dla sprawnego studiowania byłoby bardzo
korzystne, gdyby ich studenci starali się konsolidować zgłoszenia na przedmioty, abyśmy mogli
je dla Państwa uruchamiać. Nie oznacza to, że oferta przedmiotów dla Państwa będzie
jakkolwiek zawężona – oznacza jednak, że pewne przedmioty specyficzne dla danego kierunku
(i niewybierane przez studentów z innych kierunków) będą zapewne uruchamiane rzadziej niż
co semestr i warto o tym pamiętać, starając się je w pierwszej kolejności wybierać. Namawiam
zwłaszcza studentów Ekonomii i MSG do stworzenia nieformalnych grup kierunkowych aby
ustalać wspólnie moment uruchamiania takich właśnie przedmiotów. Jako DSL możemy
również z Państwa przedstawicielami w takiej sytuacji podjąć współpracę, aby uprościć
uruchamianie wybieranych przez Państwa zajęć.
(4) Regulamin Studiów
Od 01.10.2017 wchodzi w życie nowy Regulamin Studiów, który mogą Państwo znaleźć tu:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/zasady/regulamin/Documents/US_nr_128_z_12_kwie
tnia_2017_zal_regulamin_studiow_I_i_II_stopien.pdf. Zachęcam Państwa do zapoznania się z
nim w wolnej chwili. Warto znać swoje prawa, a także obowiązki!
(5) Zapisy na seminarium licencjackie
Od dnia 2 czerwca 2017 r. Dziekanat Studium Licencjackiego wprowadza zapisy na
seminarium licencjackie poprzez system Wirtualnego Dziekanatu (WD). Na seminarium będą
mogli zapisać się:
- studenci, którzy w semestrze letnim 2016/2017 są na piątym semestrze studiów;
- studenci, którzy w semestrze letnim 2016/2017 są na czwartym semestrze studiów
i zamierzają realizować seminarium licencjackie na piątym semestrze studiów.
Studenci czwartego semestru studiów proszeni są o rozwagę przy składaniu deklaracji
dotyczącej realizacji seminarium licencjackiego na piątym semestrze studiów, gdyż brak
zaliczenia seminarium wraz z końcem piątego semestru będzie skutkował koniecznością jego
(odpłatnego) powtarzania. Jednocześnie przypominamy, że – zgodnie z nowym Regulaminem
Studiów – zaliczenie seminarium dokonywane jest na podstawie złożenia pracy dyplomowej.
Zapisy na seminarium licencjackie na semestr zimowy 2017/2018 będą możliwe do dnia
9 października 2017 r.
Ponadto zawiadamiamy, że dla studentów, którzy są obecnie na czwartym semestrze studiów i
zamierzają realizować seminarium licencjackie w semestrze letnim 2017/2018 (tj. na swoim
szóstym semestrze studiów) system zostanie otwarty w terminie od 31 października 2017 r.
do 23 lutego 2018 r. Oczywiście, mogą Państwo już teraz wstępnie rozmawiać z przyszłymi
promotorami, jeśli obowiązuje Państwa realizacja seminarium w semestrze letnim 2017/2018
(wręcz namawiam Państwa do rozpoczęcia takich rozmów – może jeszcze nie teraz, ale

z pewnością tuż po wakacjach), jednak formalne zapisy w systemie zostaną uruchomione we
wskazanym powyżej terminie.
Osoby, które już wcześniej zapisały się na seminarium licencjackie za pomocą
tradycyjnego (papierowego) formularza zgłoszenia seminarium, nie muszą robić tego
ponownie przez system.
Szczegółowa instrukcja jak należy złożyć w systemie WD podanie stanowiące zgłoszenie na
seminarium licencjackie (i jak monitorować dalsze losy tego podania, w tym w szczególności
sprawdzić czy zostało ono zaakceptowane przez potencjalnego promotora pracy) znajduje się
na stronie internetowej Dziekanatu Studium Licencjackiego:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/druki/Documents/Instrukcja%20dla%20studentow_dr
eklaracja%20seminarium.pdf
Od dnia dzisiejszego obowiązują zapisy na seminarium licencjackie już wyłącznie przez system
WD.

Życzę Państwu sukcesów w nadchodzącej sesji, a tym z Państwa, którzy będą się bronić w lipcu
– bezstresowej i udanej obrony!

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

