
Instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego w sprawie przepisywania ocen 

 z przedmiotów zrealizowanych na studiach magisterskich  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie osób, które zostały skreślone z listy studentów 

magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (zwanej dalej SGH), przeszły 

ponownie pomyślnie proces rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 i wnoszą o przepisanie 

ocen z przedmiotów zrealizowanych wcześniej w SGH podczas studiów magisterskich. 

1. Decyzję o przepisaniu ocen z poszczególnych przedmiotów podejmuje Dziekan 

Studium Magisterskiego na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem 

elektronicznego systemu składania podań w Wirtualnym Dziekanacie SGH, pod 

warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w kolejnych punktach. W 

przypadku nieaktywnego konta w WD wniosek należy złożyć w formie papierowej w 

Dziekanacie Studium Magisterskiego. 

2. Wniosek powinien zawierać wykaz przedmiotów, z których oceny mają być 

przepisane przed rozpoczęciem I semestru, uwzględniający sygnaturę, tytuł 

przedmiotu oraz liczbę ECTS. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 8.09.2022 r. 

3. Wnioskodawca ma prawo dokonać wyboru przedmiotów, z których oceny chce mieć 

przepisane spośród wszystkich przedmiotów zrealizowanych w toku studiów 

magisterskich w SGH przed skreśleniem z listy studentów. 

4. Oceny mogą zostać przepisane pod warunkiem, że:  

a. od daty skreślenia z listy studentów nie minęło więcej niż 5 lat,  

b. sygnatury i tytuły przedmiotów oraz liczba ECTS odpowiadają przedmiotom 

zawartym w Informatorze dla osób rozpoczynających studia w SGH w roku 

akademickim 2022/2023, 

c. nie nastąpiła znacząca zmiana ich sylabusów w zakresie efektów uczenia się 

lub formy zaliczenia. 

5. W przypadku niezłożenia podania w terminie lub odmownej decyzji Dziekana w 

odniesieniu do konkretnego przedmiotu, osoby, których dotyczy instrukcja, podlegają 

wymogom określonym w planie studiów oraz instrukcji dziekańskiej dotyczącej 

składania deklaracji semestralnych dla studentów I semestru. 

6. W kolejnych semestrach student może wnioskować o przepisanie ocen z 

przedmiotów, które nie zostały wskazane we wniosku złożonym przez niego przed 

rozpoczęciem I semestru. Termin złożenia wniosku na kolejny semestr upływa przed 

rozpoczęciem etapu preferencji.  


