Senacka Komisja
Programowa

wer 15.10.2021

Harmonogram prac nad ofertą dydaktyczną dla studiów pierwszego
i drugiego stopnia w SGH na rok akademicki 2022/2023

I.

Zadanie

termin

Uwaga: Opis procedur oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej
https://www.sgh.waw.pl/tworzenie-oferty-dydaktycznej
1. Koordynatorzy przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz związanych z kierunkiem
weryfikują znajdujące się w systemie Informator https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/
dotychczasowe szablony sylabusów ww. przedmiotów.
2. Nauczyciele akademiccy, uprawnieni do prowadzenia zajęć wykładowych w SGH zgodnie z
Zarządzeniem Rektora nr 111 z dn. 8.12.2020 ws. zasad tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia w SGH zgłaszają do właściwych Rad kierunków propozycje
przekształcenia swoich of. autorskich w of. związane z kierunkiem.

13.10.2021 - 20.10.2021

Do 22.10.2021

3. Nauczyciele akademiccy, uprawnieni do prowadzenia zajęć wykładowych w SGH zgodnie z
Zarządzeniem Rektora nr 111 z dn. 8.12.2020 ws. zasad tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów
pierwszego i drugiego stopnia w SGH, w systemie Informator:
➢ zgłaszają się do prowadzenia zajęć z przedmiotów podstawowych, kierunkowych
oraz przedmiotów związanych z kierunkiem (w tym tworzących specjalności). Jeśli
oferta wykładowcy już istnieje i była potwierdzona na r.a. 2021/22, a dane pozostają bez
zmian – będzie potwierdzona.
➢ weryfikują znajdujące się w bazie dane o swoich dotychczasowych ofertach
seminariów dyplomowych (licencjackich i magisterskich) lub zgłaszają nowe propozycje
seminariów, a także aktualizują swoje zainteresowania naukowe (zakładka – dane
dydaktyka);

21.10.2021 - 5.11.2021

➢ weryfikują znajdujące się w bazie dane o swoich dotychczasowych przedmiotach
autorskich (oferty, które nie były uruchamiane przez ostanie 2 lata nie będą dostępne);
➢ wpisują w części „Moje propozycje nowego przedmiotu” pełne sylabusy nowych
przedmiotów autorskich (konkursowych) i składają drogą mailową do
skp@sgh.waw.pl kompletne wnioski ws. włączenia tych propozycji do oferty
dydaktycznej (Procedura nr 1)

Uwaga: wnioski złożone/przesłane do SKP po 5.11.2021 r. lub niekompletne
nie będą rozpatrywane!
4. Rady kierunków udzielają wstępnie zgody na przekształcenie of. autorskich na związane z
kierunkami. (Procedura nr 2)
5. Nauczyciele akademiccy na podstawie wstępnych zgód Rad kierunków dokonują
dostosowania sylabusa w bazie Informatory po czym przekazują kompletny wniosek do
właściwej Rady kierunku i SKP. (Procedura nr 2)

1

do 2.11.2021

18.10.2021 - 5.11.2021

6. Rady kierunków wskazują osoby do przygotowania propozycji nowych sylabusów
przedmiotów kierunkowych i związanych z kierunkiem, a wskazane osoby opracowują
sylabusy w bazie Informatora i gotowe przekazują do właściwej Rady. (Procedura nr 4)
7. Rady kierunków procedują zmiany w programach studiów i przekazują wstępny zbiorczy
wniosek do SKP (w tym recenzje nowych przedmiotów). (Procedura nr 3)

21.10.2021 - 5.11.2021

2.11.2021 - 7.12.2021

8. Gdy dotyczy - Przewodnicząca SKP kieruje do recenzji proponowane przez Rady
kierunków zmiany. (Procedura nr 3)

do 14.12.2021

9. Gdy dotyczy – wykonywane są recenzje proponowanych przez Rady kierunków zmiany i
przekazywane do Rad. (Procedura nr 3)

do 21.12.2021

10. Konsultacje zmian na kierunkach z DSL, DSM, DOD, COE (dot. e-learningu).

do 14.12.2021

11. Koordynatorzy przedmiotów podstawowych i przewodniczący rad programowych
kierunków studiów analizują obsadę zajęć z poszczególnych przedmiotów – odpowiednio –
podstawowych i kierunkowych oraz związanych z kierunkami i zgłaszają drogą mailową do
Dyrektora ORSE propozycje uzupełnień ewentualnych braków w obsadzie, jak i ewentualne
zastrzeżenia co do przewidywanej jakości proponowanych zajęć.

5.11.2021 – 22.12.2021

12.Przewodnicząca SKP kieruje do recenzji zgłoszenia (sylabusy) nowych przedmiotów
autorskich. (Procedura nr 1)

do 19.11.2021

13. Recenzenci przygotowują (w terminie 7 dni od otrzymania prośby) i przesyłają do ORSE
opinie dotyczące ocenianych przedmiotów. (Procedura nr 1)

do 29.11.2021

14. SKP kieruje recenzje negatywne i z uwagami do wnioskodawców celem ustosunkowania
się i wprowadzenia ewentualnych poprawek (w terminie 7 dni). (Procedura nr 1)

do 1.12.2021

15. Wnioskodawcy ustosunkowują się do recenzji (Procedura nr 1)
Uwaga: brak odpowiedzi na recenzję we wskazanym terminie skutkuje brakiem
rozpoznania wniosku przez SKP.

do 8.12.2021

16. Prowadzone są prace w bazie Informatory dotyczące poprawiania sylabusów zgodnie z
uwagami SKP.

do 20.12.2021

17. Gdy dotyczy - Prowadzone są prace w bazie Informatory dotyczące poprawiania
sylabusów przedmiotów kierunkowych i związanych z kierunkiem zgodnie z uwagami
recenzentów. (Procedura nr 3)

do 17.01.2022

18. ORSE przekazuje DSL i DSM wstępne informacje o brakach w obsadzie przedmiotów
kierunkowych.

do 14.01.2022

19. Rady kierunków procedują zmiany w programach studiów (które nie wymagały recenzji) i
przekazują finalny zbiorczy wniosek do SKP. (Procedura nr 3)

do 14.01.2022

20. Gdy dotyczy - Rady kierunków procedują zmiany w programach studiów (które
wymagały recenzji) i przekazują finalny zbiorczy wniosek do SKP (Procedura nr 3)

do 24.01.2022

21. Ewentualne dodatkowe konsultacje z DOD, DSL, DSM, COE.

do 28.01.2022

22. SKP wyraża opnie o zmianach na poszczególnych kierunkach, a ORSE wprowadza
zmiany do systemu USOS

do lutego 2022

23. SKP przyjmuje projekt obsady zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2022/2023
i rekomenduje Rektorowi SGH zatwierdzenie tej obsady (oferty dydaktycznej).

marzec 2022
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24. SKP i Rady kierunków weryfikują przyjęte zmiany po wprowadzeniu do USOS.
25. SKP przyjmuje i rekomenduje plany i programy studiów dla Senatu SGH.

www.sgh.waw.pl

marzec 2022
marzec/kwiecień 2022

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
tel.: +48 22 564 60 00, informacja@sgh.waw.pl

