HARMONOGRAM SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNYCH
W STUDIUM MAGISTERSKIM – INFORMACJA DLA WYKŁADOWCÓW
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023
Procedura wyboru przedmiotów składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie każdy student powinien zadeklarować
przedmioty, które planuje zrealizować w kolejnym semestrze. W kolejnych zapisuje się na uruchomione zajęcia i układa oraz
koryguje plan, który będzie go obowiązywał w najbliższym semestrze.
PIERWSZY ETAP – deklarowanie preferencji
od 11.05.2022 (środa), godz. 10.00
do 16.05.2022 (poniedziałek), godz.
10.00

do 17.05.2022 (wtorek)

Zebranie informacji dotyczących liczby chętnych na poszczególne zajęcia.
Zgromadzone dane stanowią podstawę decyzji o uruchomieniu poszczególnych
przedmiotów. Prosimy o śledzenie wyborów studenckich dotyczących Państwa zajęć
w Wirtualnym Dziekanacie.
Zgłaszanie przez wykładowców uwag dotyczących prowadzenia zajęć (rezygnacji z
prowadzenia w semestrze letnim, chęci prowadzenia zajęć podlimitowych). Uwagi
prosimy przekazać do kierownika dziekanatu mailem na adres isenat@sgh.waw.pl,
koniecznie podając sygnaturę przedmiotu oraz tryb studiów. Dziekanat nie przyjmuje
uwag o preferowanych terminach zajęć, tym zajmuje się DOD.

Układanie wstępnego planu zajęć przez Dział Organizacji Dydaktyki, po tym terminie
nie będzie już możliwości korygowania planu.
DRUGI i TRZECI ETAP - zapisy i ich korekty na podstawie
wstępnego planu zajęć
Każdy student ma obowiązek za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu dokonać
od 17.06.2022 (piątek, godz. 10.00)
wyboru wszystkich zajęć na kolejny semestr na podstawie opublikowanego
do 4.07.2022 (poniedziałek, godz. wstępnego planu zajęć. Podczas tych etapów liczebność zgłoszeń może ulegać
10.00)
zmianie aż do zamknięcia systemu deklaracji.
DODATKOWA KOREKTA DEKLARACJI
do 13.06.2022 (poniedziałek)

od 1.10.2022 (sobota, godz. 10.00)
do 10.10.2022 (poniedziałek, godz.
10.00)
akceptacja zgłoszeń
do 13.10.2022 (czwartek)
od 11.05.2022 (środa, godz. 10.00)
do 25.09.2022 (niedziela, godz.
10.00)

ZAJĘCIA NA KIERUNKACH
PROWDZONYCH W JĘZYKU
ANGIELSKIM

W pierwszym tygodniu semestru system deklaracji zostanie uruchomiony ponownie.
Studenci mogą się dopisywać w miarę wolnych miejsc oraz ponad limit za zgodą
wykładowcy (każdy z Państwa ma możliwość akceptacji ponadlimitowych zapisów
za pośrednictwem funkcji "Korekta deklaracji za zgodą dydaktyka" w WD).
O oczekujących zgłoszeniach będą Państwo informowani drogą mailową. W
przypadku braku akceptacji za pośrednictwem WD zgłoszenie zostanie anulowane i
student nie zostanie dopisany do listy. Prosimy równocześnie, aby pierwszeństwo w
dopisywaniu ponad limit dawali Państwo studentom, którzy mają warunek z
przedmiotu, oraz studentom ostatniego czwartego semestru.
Przyjmowanie za pośrednictwem WD zapisów na seminaria magisterskie
Studenci tych kierunków nie biorą udziału w preferencjach – obowiązuje ich w
kolejnych semestrach ustalona sekwencja przedmiotów.

Zgodnie z paragrafem 23, p. 12 Regulaminu studiów student raz w toku studiów ma prawo zrezygnować z jednego przedmiotu,
przy czym prawo to nie dotyczy przedmiotów podstawowych ani obowiązkowych przedmiotów kierunkowych.
W razie wątpliwości zespół DSM pozostaje do Państwa dyspozycji. Pytania dotyczące systemu deklaracji prosimy kierować
do p. Ireny Senator lub do prodziekana Michała Bernardellego.

