INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ
DLA STUDENTÓW I SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH
na podstawie Regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ INSTRUKCJI. JEJ ZNAJOMOŚĆ
JEST NIEZBĘDNA DO DOKONANIA PRAWIDŁOWEGO WYBORU PRZEDMIOTÓW.
INFORMACJE OGÓLNE
▪

▪

▪

Studenci rozpoczynający naukę od roku akademickiego 2020/2021 są rozliczani według
Informatora 2020/2021
https://dziekanat.sgh.waw.pl/informatory/informator_2020_opis_sl_sm.pdf
dostępnego na stronie Wirtualnego Dziekanatu. Informator zawiera wykaz wszystkich
przedmiotów obowiązkowych oraz specjalności na danym kierunku studiów, jak również
wymagania na poszczególnych semestrach, w tym plany studiów.
Przed przystąpieniem do wypełnienia deklaracji student powinien zapoznać się z planem studiów
dla swojego kierunku oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie DSM. Przedmioty
wyszczególnione w planie studiów na I semestrze są obowiązkowe.
Studenci – absolwenci nieekonomicznych kierunków studiów I stopnia muszą ponadto w
pierwszym semestrze zrealizować przedmiot Konwersatorium z ekonomii.
Deklaracje można składać wyłącznie za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu w ściśle
określonych terminach.

WYPEŁNIANIE DEKLARACJI SEMESTRALNEJ
▪
▪
▪

▪

▪

W poruszaniu się po Wirtualnym Dziekanacie pomoże osobna instrukcja techniczna.
Przed wypełnieniem deklaracji semestralnej należy koniecznie zapoznać się z terminami
lektoratów Nie mogą one kolidować z zadeklarowanymi wykładami i ćwiczeniami. Terminarz
oraz sposób rejestracji na lektoraty jest dostępny w Centrum Nauki Języków Obcych.
Po zadeklarowaniu wymaganych planem studiów dla I semestru przedmiotów student może
zapisać się na inne zajęcia (w miarę wolnych miejsc), pamiętając jednak, aby zapoznać się
przedtem z sylabusem danego przedmiotu (w szczególności z podanymi prerekwizytami) i
upewnić, czy będzie w stanie sprostać wymaganiom. Sylabusy wszystkich przedmiotów są
dostępne w Wirtualnym Dziekanacie.
W kolejnych semestrach student powinien wybierać zajęcia w taki sposób, aby w miarę
możliwości jak najszybciej zrealizować wszystkie przedmioty obowiązkowe dla swojego kierunku
studiów, pamiętając przy tym, że minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia
semestru stanowi wielokrotność 30, a więc po pierwszym semestrze należy zgromadzić co
najmniej 30 ECTS, po dwóch co najmniej 60 ECTS itd.
Warto też wiedzieć, że zgodnie z Regulaminem studiów (par. 12, ust. 4) istnieje możliwość
realizowania w trybie indywidualnym zajęć z przedmiotów, które nie zostały w danym semestrze
uruchomione w normalnym trybie. Możliwość ta dotyczy przede wszystkim studentów ostatniego
semestru oraz wracających po urlopie.

HARMONOGRAM DEKLARACJI DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
DEKLARACJE PRZEDMIOTÓW
Studenci zapisują się na przedmioty na podstawie harmonogramu zajęć (do konkretnych grup wykładowych i
ćwiczeniowych), zgodnie z obowiązującą na danym kierunku listą przedmiotów obowiązkowych dla I semestru.
Informacja o rankingach
W przypadku zgłoszenia się na dane zajęcia liczby chętnych przekraczającej ustalony limit o możliwości zapisu
zdecyduje średnia. Dla studentów kontynuujących naukę w SGH jest to średnia uzyskana na studiach I stopnia.
Dla pozostałych studentów wynik uzyskany w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia II stopnia jest
przeliczany na średnią zgodnie z następującą zasadą: najwyższy i najniższy wynik egzaminu odpowiadają
najwyższej i najniższej średniej kandydatów absolwentów SGH.
Liczbę chętnych do danej grupy można łatwo sprawdzić, klikając na sygnaturę przedmiotu.
od 10.09.2020 (czwartek, godz. 10.00)
do 16.09.2020 (środa, godz. 10.00)
16-17.09.2020

Składanie deklaracji przez studentów studiów stacjonarnych
Przerwa techniczna. Sporządzenie rankingów

KOREKTA DEKLARACJI
Studenci mają możliwość skorygowania swojego planu zajęć – wypisania się z wybranych wcześniej grup lub
dopisania do innych, w miarę wolnych miejsc. Ponadto studenci powinni koniecznie sprawdzić, czy wybrane
przez nich wcześniej przedmioty nie zostały usunięte z deklaracji podczas rankingów i uzupełnić je,
zapisując się do innej grupy, w której pozostały wolne miejsca.
od 18.09.2020 (piątek, godz. 10.00)
do 25.09.2020 (piątek, godz. 10.00)

Korekta deklaracji

Rezygnacja z wybranego przedmiotu zgodnie z Regulaminem
studiów (par. 23, ust. 12)
WD – Kasowanie przedmiotu – więcej informacji tu
UWAGA: Prosimy o pilnowanie zarówno dat, jak i godzin otwarcia systemu deklaracji semestralnych.
PROSIMY O ROZWAŻNE DECYZJE. Nie ma możliwości wykreślenia studenta z przedmiotów, zamiany
zadeklarowanych przedmiotów, zamiany wykładowcy lub dopisania się na zajęcia poza systemem deklaracji w
WD. W szczególności nie będzie możliwe zapisywanie się na zajęcia bezpośrednio u wykładowcy.
Przedmioty wskazane przez studenta w systemie deklaracji semestralnych stają się dla niego wiążącym
indywidualnym semestralnym planem studiów i podlegają obligatoryjnej realizacji w danym semestrze.

HARMONOGRAM DEKLARACJI DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH
SOBOTNIO-NIEDZIELNYCH
DEKLARACJE PRZEDMIOTÓW
Studenci zapisują się na przedmioty na podstawie harmonogramu zajęć (do konkretnych grup wykładowych i
ćwiczeniowych), zgodnie z obowiązującą na danym kierunku listą przedmiotów obowiązkowych dla I semestru.
O zapisie do danej grupy na studiach niestacjonarnych decyduje kolejność zgłoszeń.
od 18.09.2020 (piątek, godz. 10.00)
do 29.09.2020 (wtorek, godz. 10.00)

Składanie deklaracji

Rezygnacja z wybranego przedmiotu zgodnie z Regulaminem
studiów (par. 23, ust.12)
WD – Kasowanie przedmiotu – więcej informacji tu
UWAGA: Prosimy o pilnowanie zarówno dat, jak i godzin otwarcia systemu deklaracji semestralnych.
PROSIMY O ROZWAŻNE DECYZJE. Nie ma możliwości wykreślenia studenta z przedmiotów, zamiany
zadeklarowanych przedmiotów, zamiany wykładowcy lub dopisania się na zajęcia poza systemem deklaracji w
WD. W szczególności nie będzie możliwe zapisywanie się na zajęcia bezpośrednio u wykładowcy.
Przedmioty wskazane przez studenta w systemie deklaracji semestralnych stają się dla niego wiążącym
indywidualnym semestralnym planem studiów i podlegają obligatoryjnej realizacji w danym semestrze.

