Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się końcem semestru pozwalam sobie przekazać Państwu garść
informacji dotyczących procesu kształcenia na studiach licencjackich. Poniżej znajdą Państwo
omówienie następujących kwestii:

1. Prace licencjackie – ważne terminy
2. Deklaracje na semestr zimowy 2018/2019
3. Kolizje i zwolnienia w sesji
4. Seminaria licencjackie – rok akademicki 2018/2019
5. Protokoły, egzaminy – coś poszło nie tak?...

1. Prace licencjackie – ważne terminy
Jak co roku, obrony prac licencjackich zaplanowane są na lipiec – a ściślej, na okres 1027.07.2018. Jeśli ktoś z Państwa tego jeszcze nie zrobił, prosimy o sprawdzenie wstępnego
harmonogramu obron na stronie
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/praca_licencjacka/harmonogram_obron/planowany
_termin/Strony/default.aspx Proszę pamiętać, że ma on charakter warunkowy – podejście do
obrony jest możliwe tylko w przypadku uzyskania absolutorium oraz złożenia pracy do dnia
30.05.2018r. Jednocześnie informuję, że obrony Studentów, którzy złożą prace w czerwcu
zostaną zorganizowane we wrześniu, zaś tych, którzy złożą prace jeszcze później, lub uzyskają
absolutorium w II terminie sesji – na początku przyszłego roku akademickiego. Proszę przy tym
zwrócić uwagę, że jeszcze niedawno podawaliśmy do publicznej wiadomości informację, iż
niezłożenie pracy do końca czerwca skutkować będzie skreśleniem z listy studentów, co stoi w
sprzeczności z poprzednimi zdaniami tej wiadomości. Jest to związane z faktem, że na wniosek
obu Dziekanatów, zmieniony został w tym zakresie Regulamin Studiów (Uchwała Senatu z
kwietnia 2018), dzięki czemu Studenci mają możliwość złożenia prac licencjackich do końca II
terminu sesji, co w tym roku przypada 25.09.2018r. Po przekroczeniu tego terminu faktycznie
będziemy zmuszeni do skreślenia z listy.
Proszę pamiętać, że poza złożeniem pracy do Dziekanatu obowiązuje Państwa złożenie
odpowiedniej ankiety osobowej! Prosimy o jej złożenie wraz z pracą licencjacką.

2. Deklaracje na semestr zimowy 2018/2019
W Wirtualnym Dziekanacie oraz na stronie Dziekanatu Studium Licencjackiego
(www.sgh.waw.pl/dsl/deklaracje) dostępny jest harmonogram składania deklaracji na
przyszły rok akademicki. Pierwszy etap już się zaczął – proszę Państwa o zapoznanie się z
zawartymi tam informacjami. Jednocześnie informuję, że nie zmieniliśmy trybu
funkcjonowania systemu deklaracji – jeśli więc mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, należy

odwołać się do instrukcji z poprzedniego semestru. Proszę zwrócić przy tym uwagę, że (1) z
wybranych przedmiotów podstawowych, na które się Państwo dostaną, nie można się później
wypisać, (2) usunięcie przedmiotu w deklaracji możliwe jest jedynie w II etapie składania
deklaracji, nie później – od tej zasady nie ma wyjątków poza przypadkami omówionymi w
instrukcji z wcześniejszego semestru
(http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Documents/dziekan/mail%20do%20studentow_se
mestr%20zimowy%202017-2018.pdf)! Studentom I roku przypominam, że koniecznie już
teraz należy w Wirtualnym Dziekanacie zadeklarować kierunek studiów.
3. Kolizje i zwolnienia w sesji
Proszę pamiętać o funkcjonowaniu instrukcji informowania o kolizjach egzaminów w sesji oraz
dostarczania zwolnień umożliwiających ubieganie się o dodatkowy termin egzaminu!
Dokładną treść instrukcji można znaleźć tu:
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/Documents/dziekan/Instrukcja%20dziekana%20_ses
ja_NOWA.pdf .
Dziekanat jak zawsze dokłada starań, by maksymalnie ograniczyć pokrywanie się terminów
egzaminów w czasie sesji, zwłaszcza letniej, wiemy bowiem, że w szczególności dla Studentów
ostatniego semestru jest to potencjalnie duży problem z obroną. Całkowite wyeliminowanie
problemu przy takim systemie wyboru zajęć jaki funkcjonuje w naszej Uczelni jest jednak
oczywiście niemożliwe. Dlatego, jak zawsze, poprosiliśmy Wykładowców o przychylność w
przypadku, gdy Studentowi, zwłaszcza ostatniego semestru, pokrywają się egzaminy w I
terminie sesji. Inicjatywa leży jednak po Państwa stronie: być może możliwe jest nieznaczne
przesunięcie terminu egzaminów z dwóch pokrywających się przedmiotów tak, by Student
mógł podejść do obu z nich? Być może Wykładowca organizuje dwie tury i możliwe jest, by
Student, który miał pecha trafić na kolizję egzaminów w sesji, może podejść do egzaminu
innego dnia lub o innej godzinie? W trudnych przypadkach warto najpierw porozmawiać z
Wykładowcami, ale jeśli nie mogą Państwo znaleźć rozwiązania – postaramy się Państwu
pomóc jako dziekani.

4. Seminaria licencjackie – rok akademicki 2018/2019
Uprzejmie przypominam, że na seminaria licencjackie należy zapisywać się poprzez system
Wirtualnego Dziekanatu. System będzie dostępny dla Studentów w okresie 28.05.201808.10.2018 – w tym okresie wybieramy promotorów tylko na semestr zimowy 2018/19.
Natomiast w dniach 30.10.2018-25.02.2019 będzie można już wybierać Promotorów prac
licencjackich na semestr letni. Proszę zwrócić na to uwagę - często zdarza się bowiem, że
Studenci mylnie zbyt wcześnie dokonują zapisu, choć tak naprawdę chcą pisać pracę w
semestrze letnim. Seminarium zaś traktowane jest jak każdy inny przedmiot – późniejsze
wypisanie się nie jest możliwe, a powtarzanie to niemały koszt…

5. Protokoły, egzaminy – coś poszło nie tak?...
Przede wszystkim przypominam Państwu, że mają Państwo obowiązek sprawdzania swojego
konta w Wirtualnym Dziekanacie. Przede wszystkim we własnym interesie. Od czasu do czasu
zdarza się, że Wykładowca nie wstawi Państwu oceny do protokołu – albo wstawi nie taką jaka

się tam powinna znaleźć, bo też jesteśmy ludźmi i czasem się mylimy. Czasem na Państwa
koncie nie będzie zaliczenia praktyk, choć powinno. I tak dalej… Przede wszystkim, w ciągu 2
tygodni należy obowiązkowo zweryfikować w Wirtualnym Dziekanacie otrzymaną z egzaminu
lub zaliczenia ocenę, a w przypadku problemu – bezzwłocznie skontaktować się z Wykładowcą.
To ważne zwłaszcza jeśli obrona jest blisko…
Czasem jednak zdarzy się, że dwója jaka pojawia się w protokole to naprawdę jest Państwa
dwója, i naprawdę nie zaliczyli Państwo jakichś zajęć. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim
pamiętać, że istnieje Regulamin Studiów, który warto dokładnie przeczytać, zwłaszcza kiedy
dzieje się coś nietypowego. W tym konkretnym przypadku niezbędne jest złożenie w ciągu 2
tygodni od końca sesji (II terminu) podania o wpis warunkowy lub powtarzanie semestru (w
zależności od tego ilu przedmiotów Państwo nie zaliczyli). Apeluję do Państwa jednak, aby w
każdej wątpliwej sytuacji podpierać się lekturą Regulaminu, a jeśli to zbyt mało – odwiedzić
Asystentkę Toku lub któregoś z Dziekanów na dyżurze. Internet pełen jest bezwartościowych,
bo nieprawdziwych rad w rodzaju „jak ja studiowałem to…”. Regulamin Studiów się zmienia i
trzeba o tym pamiętać. My bierzemy odpowiedzialność za to, co Państwu doradzimy,
anonimowy „ktoś” w Internecie – już nie, a skutki mogą być naprawdę nieprzyjemne…

Jednocześnie jednak mam nadzieję, że żadne nieprzyjemne sytuacje się Państwu nie przydarzą
i życzę Państwu w imieniu całego zespołu DSL, aby ten okołosesyjny okres upłynął jak
najszybciej i bez nadmiernych stresów, a Państwo mogli się udać na zasłużone wakacje!

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

