Harmonogram składania deklaracji semestralnych na semestr zimowy 2019/2020
w Studium Magisterskim – informacja dla wykładowców
Poniższy harmonogram dotyczy studentów wyższych semestrów na kierunkach prowadzonych w języku
polskim. Obsada zajęć dla I semestru oraz dla studentów kierunków angielskich będzie ustalana
indywidualnie, w porozumieniu z opiekunem kierunku lub koordynatorem przedmiotu.
PIERWSZY ETAP SKŁADANIA DEKLARACJI – deklarowanie preferencji
Zebranie informacji dotyczących liczby studentów chętnych na poszczególne
od 26.04.2019
wykłady. Zgromadzone dane stanowią podstawę decyzji o uruchomieniu
(piątek, godz. 10.00)
poszczególnych przedmiotów. Prosimy o śledzenie wyborów studenckich
do 5.05.2019
dotyczących Państwa zajęć w Wirtualnym Dziekanacie.
(niedziela, godz. 10.00)
Jeżeli ktoś z Państwa już teraz wie, że z istotnych powodów nie może prowadzić
zajęć w semestrze zimowym, to prosimy o informację do 24.04 (środa).
Zgłaszanie przez wykładowców uwag dotyczących rezygnacji z prowadzenia
zajęć lub chęci prowadzenia zajęć podlimitowych.
Uwagi prosimy przekazać osobiście do kierownika dziekanatu lub przysłać
do 7.05.2019 (wtorek)
mailem na adres isenat@sgh.waw.pl, koniecznie podając sygnaturę przedmiotu
oraz tryb studiów. Dziekanat nie przyjmuje uwag o preferowanych terminach
zajęć, tym się zajmuje Dział Organizacji Dydaktyki.
Konsultacje i korekty planu w DOD
do 31.05.2018 (piątek)
DRUGI I TRZECI ETAP – zapisy i ich korekty na podstawie wstępnego planu zajęć
Każdy student ma obowiązek za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu
dokonać wyboru wszystkich zajęć na kolejny semestr na podstawie
opublikowanego wstępnego planu zajęć. Podczas tych etapów liczebność
zgłoszeń może ulegać zmianie aż do zamknięcia systemu deklaracji.
W przypadku małej (poniżej 10 osób) liczby zgłoszeń po zakończeniu zapisów na
zajęcia prosimy – jeśli nie uczynili Państwo tego w terminie majowym – o kontakt
z kierownikiem dziekanatu w celu ustalenia, czy są Państwo zainteresowani
prowadzeniem zajęć podlimitowych. Prosimy brać pod uwagę fakt, że zapisany
student może później „zniknąć" na skutek skreślenia, rezygnacji ze studiów,
urlopu itp., a zarazem dziekanat jest zmuszony dopisywać na zajęcia studentów,
do 4.07.2019 (czwartek)
którzy powtarzają przedmiot, a nie mogli zapisać się sami przez WD (na przykład
z powodu oczekiwania na wyniki egzaminu w przedłużonej sesji).
W przypadku braku informacji do 4.07.2019 zajęcia podlimitowe zostaną
zlikwidowane. Studenci zainteresowani ich realizacją mogą ubiegać się o tryb
indywidualny, wypełniając podanie dostępne na stronie DSM.
Publikacja harmonogramu zajęć na semestr zimowy 2019/2020
8.07.2019 (poniedziałek)
DODATKOWA KOREKTA DEKLARACJI
Na początku semestru system deklaracji zostanie uruchomiony ponownie.
Studenci mogą się dopisywać w miarę wolnych miejsc oraz ponad limit za zgodą
wykładowcy (każdy z Państwa ma możliwość akceptacji ponadlimitowych
zapisów za pośrednictwem funkcji „Korekta deklaracji za zgodą dydaktyka" w
od 30.09.2019 (poniedziałek, 10.00)
WD). O oczekujących na zgodę zgłoszeniach będą Państwo informowani drogą
do 7.10.2019 (poniedziałek, 10.00)
mailową. W przypadku braku akceptacji za pośrednictwem WD zgłoszenie
zostanie anulowane i student nie zostanie dopisany do listy. Prosimy
równocześnie, aby pierwszeństwo w dopisywaniu ponad limit dawali Państwo
studentom, którzy mają warunek z przedmiotu, oraz studentom ostatniego
semestru.
od 26.04.2019 (piątek)
Zapisy na seminaria magisterskie za pośrednictwem WD
do 30.09.2019 (poniedziałek)
Zgodnie z paragrafem 22, p. 10 Regulaminu studiów student, w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć, raz w toku studiów
ma prawo zrezygnować z jednego przedmiotu, przy czym prawo to nie dotyczy przedmiotów podstawowych ani
obowiązkowych przedmiotów kierunkowych.
W razie wątpliwości zespół DSM pozostaje do Państwa dyspozycji. Pytania dotyczące systemu deklaracji prosimy
kierować do kierownika dziekanatu, p. Ireny Senator (isenat@sgh.waw.pl), lub do prodziekan Anny Decewicz
(adecew@sgh.waw.pl).
od 18.06.2019 (wtorek, godz. 10.00)
do 3.07.2019 (środa, godz. 10.00)

