
HARMONOGRAM DEKLARACJI DLA STUDENTÓW I SEMESTRU STUDIÓW 

 STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH SOBOTNIO-NIEDZIELNYCH 

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 

DEKLARACJE PRZEDMIOTÓW 

Studenci zapisują się na przedmioty na podstawie harmonogramu zajęć, dokonując tym samym preferencji co do grup 

wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującą na danym kierunku listą przedmiotów obowiązkowych dla I semestru. 

Na podstawie preferencji jest dokonywana korekta harmonogramu zajęć uwzględniająca grupy z największą liczbą chętnych.  

Informacja o rankingach 

W przypadku zgłoszenia się na dane zajęcia liczby chętnych przekraczającej ustalony limit o możliwości zapisu zdecyduje 

ranking ustalany przede wszystkim na podstawie średniej uzyskanej na studiach I stopnia (dotyczy studentów kontynuujących 

naukę w SGH), wyniku uzyskanego w trakcie egzaminu kwalifikacyjnego na studia II stopnia (dla studentów, którzy przystąpili 

do egzaminu) oraz losowego ustawienia kolejności w przypadku niemożności dokonania merytorycznego porównania pomiędzy 

studentami.  

 

Osoby, które nie zostaną przydzielone do prefereowanej grupy ze względu na przekroczenie limitu, zostaną automatycznie 

przydzielone do grup, w których limity nie zostały przekroczone. Przydział ten można zmienić na kolejnym etapie deklaracji. 

Liczbę chętnych do danej grupy można łatwo sprawdzić, klikając na sygnaturę przedmiotu. 

od 9.09.2022 r. (piątek, godz. 10:00) 

do 13.09.2022 r. (wtorek, godz. 10:00)  

Składanie deklaracji przez studentów studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych – preferencje 

 14-19.09.2022 r. 
Przerwa techniczna. Korekta harmonogramu zajęć. Przydział do grup i 

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 ewentualnie uzupełnić je, zapisując się do innego 

prowadzącego.  

od 20.09.2022 r. (wtorek, godz. 10:00)  

do 25.09.2022 r. (niedziela, godz. 10:00) 
Korekta deklaracji  

od 1.10.2022 r. (sobota, godz. 10:00)  

do 10.10. 2022 r. (poniedziałek, godz. 10:00)  

akceptacja zgłoszeń do 13.10.2022 r. (czwartek) 

Zapis za zgodą prowadzącego (dodatkowa korekta) – etap uzupełniający 

wyłącznie dla tych studentów, którzy z istotnych powodów muszą 

uzupełnić deklarację 

UWAGA: Wpisanie na listę danego przedmiotu ponad limit będzie 

obowiązujące dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia w WD przez 

dydaktyka. W przypadku braku takiej akceptacji zgłoszenie zostaje 

anulowane. 

od 11.10.2022 r. (wtorek, godz. 10:00)  

do 1.11.2022 r. (wtorek, godz. 10:00) 

weryfikacja do 7.11.2022 r. (poniedziałek) 

Rezygnacja z wybranego przedmiotu zgodnie z paragrafem 23 p.12 (WD 

– Kasowanie przedmiotu). Przy zgłaszaniu przedmiotu należy zwrócić 

uwagę na to, czy: 

• jest to przedmiot obowiązkowy (kasowanie przedmiotów 

kierunkowych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy jest to 

przedmiot alternatywny do już zrealizowanego), 

• po skasowaniu przedmiotu student ma wystarczającą do 

zaliczenia semestru liczbę ECTS. 

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 prowadzącego 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. 


