
 

 

INSTRUKCJA SKŁADANIA DEKLARACJI SEMESTRALNEJ  

DLA STUDENTÓW I SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH 
na podstawie Regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 
 

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEJ INSTRUKCJI. JEJ ZNAJOMOŚĆ 

JEST NIEZBĘDNA DO DOKONANIA PRAWIDŁOWEGO WYBORU PRZEDMIOTÓW. 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

▪ Studenci rozpoczynający naukę od roku akademickiego 2022/2023 są rozliczani według 

Informatora 2022/2023 (Programy i plany studiów I i II stopnia) dostępnego na stronie 

Wirtualnego Dziekanatu.  

▪ Deklaracje można składać wyłącznie za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu w ściśle 

określonych terminach.  

▪ Przed przystąpieniem do wypełniania deklaracji student powinien zapoznać się z planem studiów 

dla swojego kierunku oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie DSM.  

Studenci (oprócz kierunków Ekonomia i Zarządzanie Projektami), którzy są absolwentami 

nieekonomicznych kierunków studiów I stopnia muszą ponadto w pierwszym semestrze zrealizować 

przedmiot Konwersatorium z ekonomii.  

 

Wykaz przedmiotów obowiązkowych dla I semestru studiów magisterskich: 
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WYPEŁNIANIE DEKLARACJI SEMESTRALNEJ 

▪ W poruszaniu się po Wirtualnym Dziekanacie pomoże osobna instrukcja techniczna. 

▪ Przed wypełnieniem deklaracji semestralnej należy koniecznie zapoznać się z terminami zajęć 

językowych. Nie mogą one kolidować z zadeklarowanymi wykładami i ćwiczeniami. Terminarz 

jest dostępny wyłącznie w Centrum Nauki Języków Obcych (nie widnieje w Wirtualnym 

Dziekanacie). 

▪ W celu zatwierdzenia deklaracji semestralnej konieczny jest wybór wszystkich przedmiotów 

wymaganych na pierwszym semestrze w programie studiów z wyjątkiem przedmiotów uznanych 

decyzją Dziekana na podstawie wcześniej indywidualnie złożonego podania o przepisanie 

przedmiotów. 

▪ Po zadeklarowaniu wymaganych planem zajęć 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 

https://dziekanat.sgh.waw.pl/
https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/DSM/harmonogramy/Strony/zajecia.aspx
https://www.sgh.waw.pl/sites/sgh.waw.pl/files/2021-08/studium-magisterskie-I-rok-deklaracje-semestralne-instrukcja-techniczna.pdf
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cnjo/Strony/default.aspx


 

 

w stanie sprostać wymaganiom. Sylabusy wszystkich przedmiotów są dostępne w Wirtualnym 

Dziekanacie.  

▪ W kolejnych semestrach student powinien wybierać zajęcia zgodnie z planem studiów dla swojego 

kierunku podanym w Informatorze 2022/2023 (Programy i plany studiów I i II stopnia), 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. 

 

PLANY ZAJĘĆ DLA I SEMESTRU STUDIÓW MAGISTERSKICH 

KIERUNEK ANALIZA DANYCH – BIG DATA 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  
21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22309 big data (w języku polskim) 22309 big data  

22306 budowa i eksploatacja baz danych  22306 budowa i eksploatacja baz danych  

22439 cloud computing (w języku polskim) 22439 cloud computing  

22054 podstawy programowania w języku 

Python  

22031 Credit Scoring - automatyzacja procesu 

biznesowego  

22052 podstawy programowania w R  22054 podstawy programowania w języku Python  

22310 prezentacja i wizualizacja danych  22052 podstawy programowania w R  

20101 język obcy  22310 prezentacja i wizualizacja danych  

23167 konwersatorium z ekonomii 20101 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii 

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 

KIERUNEK E-BIZNES 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  

21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22209 ekonomia menedżerska  22209 ekonomia menedżerska  

22040 gospodarka cyfrowa 4.0 22040 gospodarka cyfrowa 4.0 

22337 nowe technologie w marketingu  22337 nowe technologie w marketingu  

22327 

lub 

22226  

technologie cyfrowe w relacjach 

gospodarczych  

lub  

inżynieria oprogramowania  

22327 

lub 

22226  

technologie cyfrowe w relacjach 

gospodarczych 

lub  

inżynieria oprogramowania  

22262 zarządzanie strategiczne  22262 zarządzanie strategiczne  

20101 język obcy  22261 zarządzanie procesami  



 

 

23167 konwersatorium z ekonomii 20103 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii 

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning)  24999 szkolenie BHP (e-learning) 

  
24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 

KIERUNEK EKONOMIA 

STUDIA STACJONARNE   

21011  prawo gospodarcze    

22192 makroekonomia zaawansowana    

22193 mikroekonomia zaawansowana    

22194 optymalizacja zaawansowana    

20101 język obcy    

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

  

24999 szkolenie BHP (e-learning)   

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning)   
  

  

 

 

KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  
21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22209 ekonomia menedżerska  22209 ekonomia menedżerska  

22045 etyka i ochrona klienta w finansach 22045 etyka i ochrona klienta w finansach 

22039 ryzyko w finansach 22039 ryzyko w finansach 

22042 finanse zrównoważone 22042 finanse zrównoważone 

20101 język obcy  22249 rachunek kosztów  

23167 konwersatorium z ekonomii 20103 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii 

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 24999 szkolenie BHP (e-learning) 

  24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 



 

 

KIERUNEK GLOBALNY BIZNES, FINANSE I ZARZĄDZANIE (GOVERNANCE) 

21010 historia myśli ekonomicznej  
  

21011 prawo gospodarcze  
  

22209 ekonomia menedżerska  
  

22210 ekonomia międzynarodowa 

zaawansowana  

  

22332 globalne ubóstwo, niedorozwój i rozwój  
  

22324 środowisko naturalne i energia: 

konflikty i współpraca międzynarodowa  

  

22164 technologiczne uwarunkowania biznesu 

międzynarodowego  

  

20101 język obcy  
  

23167 konwersatorium z ekonomii 
  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

  

24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 
  

 

KIERUNEK HR BIZNES PARTNER (HR BP) 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  

21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22356 prawo pracy  22356 prawo pracy  

22358 proces motywowania pracowników  22358 proces motywowania pracowników  

22354 wartościowanie stanowisk pracy, 

wycena kosztów pracy  

22354 wartościowanie stanowisk pracy, wycena 

kosztów pracy  

22357 zarządzanie talentami w organizacji  22357 zarządzanie talentami w organizacji  

22287 zarządzanie – perspektywa HR biznes 

partner  

22352 zarządzanie projektami HR  

20101 język obcy  22287 zarządzanie – perspektywa HR biznes partner  

23167 konwersatorium z ekonomii 20103 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii 

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 

KIERUNEK MENEDŻERSKI 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  

21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22209 ekonomia menedżerska  22209 ekonomia menedżerska  

22452 finanse i rachunkowość menedżerska  22452 finanse i rachunkowość menedżerska  



 

 

22453 kierowanie zespołem i rozwój kapitału 

ludzkiego  

22458 przywództwo strategiczne i operacyjne  

20101 język obcy  22457 przedsiębiorczość i etyka w działalności 

zawodowej i pozazawodowej  

23167 konwersatorium z ekonomii 20103 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii 

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 

KIERUNEK METODY ILOŚCIOWE W EKONOMII I SYSTEMY INFORMACYJNE 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  
21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22200 algebra i analiza matematyczna  22200 algebra i analiza matematyczna  

22226 inżynieria oprogramowania  22226 inżynieria oprogramowania  

22305 makroekonomia zaawansowana I  22305 makroekonomia zaawansowana I  

22059 statystyka społeczna  22057 statystyczne metody wielowymiarowej analizy 

porównawczej  

20102 język obcy  22059 statystyka społeczna  

23167 konwersatorium z ekonomii 20103 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii  

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 

KIERUNEK MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE 

STUDIA STACJONARNE  
 

21010 historia myśli ekonomicznej    

21011 prawo gospodarcze    

22022 ekonomia międzynarodowa – teoria i 

praktyka  

  

22036 ekonomiczny wymiar jednolitego rynku 

europejskiego  

  

22046 polityki innowacyjne na świecie    

20101 język obcy    

23167 konwersatorium z ekonomii   

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

  

24999 szkolenie BHP (e-learning)   



 

 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning)   
  

  

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  
21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22209 ekonomia menedżerska  22209 ekonomia menedżerska  

22216 etyka w biznesie  22216 etyka w biznesie  

22171 strategie marketingowe  22281 rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów  

22297 teoria zarządzania  22171 strategie marketingowe  

22262 zarządzanie strategiczne  22297 teoria zarządzania  

20101 język obcy  22297 zarządzanie strategiczne  

23167 konwersatorium z ekonomii 20103 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii 

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA 

STUDIA STACJONARNE  STUDIA NIESTACJONARNE  
21010 historia myśli ekonomicznej  21010 historia myśli ekonomicznej  

21011 prawo gospodarcze  21011 prawo gospodarcze  

22209 ekonomia menedżerska  22209 ekonomia menedżerska  

22620 Zrównoważone finanse 

przedsiębiorstwa  
22620 Zrównoważone finanse przedsiębiorstwa 

22606 finanse korporacji  22606 finanse korporacji  

22608 rachunkowość finansowa i menedżerska  22608 rachunkowość finansowa i menedżerska  

20101 język obcy  22607 tradycyjne i alternatywne źródła finansowania 

przedsiębiorstw  

23167 konwersatorium z ekonomii 20103 język obcy  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

23167 konwersatorium z ekonomii 

24999 szkolenie BHP (e-learning) 24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 

 

KIERUNEK ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

21010 historia myśli ekonomicznej  
  

21011 prawo gospodarcze  
  



 

 

22506 podstawy organizacji i zarządzania  
  

22505 rachunkowość projektów  
  

22502 wprowadzenie do zarządzania 

projektami  

  

22513 zarządzanie procesami biznesowymi  
  

22511 zarządzanie przedsiębiorstwem  
  

20905 zarządzanie strategiczne 

przedsiębiorstwem  

  

20101 język obcy  
  

24996 szkolenie z podstaw ochrony własności 

intelektualnej (e-learning) 

  

24999 szkolenie BHP (e-learning) 
  

24998 szkolenie biblioteczne (e-learning) 
  

 

 

 


