Instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego
w sprawie kwalifikacji na przedmiot „Konwersatorium z ekonomii”
„Konwersatorium
absolwentów

studiów

z
I

ekonomii”
stopnia

jest

przedmiotem

kierunków

realizowanym

nieekonomicznych

przez

obowiązkowo

w I semestrze studiów magisterskich /30 godz., 3 ECTS/. Jest on rozliczany z puli
punktów przeznaczonych na „przedmioty swobodnego wyboru".
Osoby spełniające poniższe warunki:
1) absolwenci uniwersytetów ekonomicznych oraz wydziałów ekonomicznych
uniwersytetów,
2) absolwenci kierunków ekonomicznych (ekonomia, finanse, ekonometria,
międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie),
3) absolwenci wszystkich kierunków, dla których dyscypliny ekonomiczne są
wiodące (na podstawie systemu POLON),
są zwolnione z obowiązku realizacji przedmiotu „Konwersatorium z ekonomii”.
Osoby, które nie spełniają powyższych warunków, mogą złożyć indywidualny
wniosek o zwolnienie z realizacji przedmiotu (zob. załącznik 1) w ciągu pierwszych
14 dni semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.

Warunkiem

uzyskania

zwolnienia

jest

realizacja

przedmiotu,

bądź

przedmiotów z ogólnej teorii ekonomii (np. podstawy ekonomii, wstęp do ekonomii,
ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, teoria ekonomii) o łącznej wartości co
najmniej
6 ECTS (co stanowi odpowiednik 45 godzin zajęć z wyłączeniem formy nauczania
„e-learning”).

Zwolnienia dokonuje dziekan na podstawie suplementu do dyplomu (lub
poświadczonego

przez

uczelnię

studiów

I

stopnia

transkryptu

ocen)

i poświadczonych przez uczelnię studiów I stopnia sylabusów (zawierających
opis przedmiotowych efektów kształcenia).
W pozostałych przypadkach decyzja o ewentualnym zwolnieniu studenta z

obowiązku

realizacji

przedmiotu

„Konwersatorium

z

ekonomii”

należy

do

Koordynatora przedmiotu.
Koordynator podejmuje decyzję na podstawie suplementu do dyplomu (lub
poświadczonego transkryptu ocen) i poświadczonych sylabusów (zawierających opis
przedmiotowych efektów kształcenia).

Załącznik 1. Wzór wniosku o zwolnienie z realizacji przedmiotu „Konwersatorium z ekonomii”
Warszawa, … … … … … …
(data)

... … … … … … … … … … … … … … … … … … …
(imię i nazwisko Studenta)

…………………
(numer albumu)

…………………………………………………
(kierunek studiów)

…………………………………………………
(tryb studiów: stacjonarne, popołudniowe, sobotnio-niedzielne)

Dziekanat Studium Magisterskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wniosek o zwolnienie z realizacji przedmiotu „Konwersatorium z ekonomii”
Zwracam się z prośbą o zwolnienie mnie z realizacji w SGH przedmiotu „Konwersatorium z ekonomii”.
Do wniosku załączam:
a) kopię suplementu do dyplomu lub poświadczony transkrypt ocen ze studiów I stopnia
b) poświadczone sylabusy (zawierające opis przedmiotowych efektów kształcenia) przedmiotu/
przedmiotów z ogólnej teorii ekonomii o wartości co najmniej 6 ECTS.

………………………………
(podpis Studenta)

Decyzja Dziekana:

……………………………………
(data i podpis Dziekana)

