
Informacja dotycząca zatwierdzania ofert indywidulanych, autorskich  
i seminariów dyplomowych oraz zgłaszania propozycji nowych przedmiotów 

 
 

Informacja ogólna 
1. Podstawę do przygotowania Informatora na rok akademicki 2023/2024 stanowi baza danych 

o przedmiotach z obecnego Informatora 2022/2023. 
Dotychczasowe oferty indywidulane i autorskie oraz seminaria, które były zatwierdzone na 
bieżący rok, NIE BĘDĄ zatwierdzone na rok 2023/24 ze względu na konieczność wskazania 
publikacji ze SNA. 

2. Łącznie na studiach pierwszego i drugiego stopnia można zgłosić gotowość prowadzenia zajęć 
z maksymalnie pięciu przedmiotów (ten sam przedmiot w różnych wersjach językowych w 
wersji e-learningowej, blended-learning liczony jest jako jeden przedmiot; limit nie dotyczy 
lektoratów CNJO). Nauczyciel nie powinien oferować więcej niż 3 ofert autorskich. 
 
 

 

Informacja dotycząca ofert indywidulanych i seminariów dyplomowych 
 

1. Po zalogowaniu się do systemu https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/ w zakładce „moje 
oferty indywidulane i autorskie” dostępne będą jako niepotwierdzone na 2023/24 tylko te 
oferty indywidualne, które mieli Państwo potwierdzone na obecny rok akademicki 2022/23. 

2. Należy wskazać publikacje własne (oraz osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe – dotyczy 
nauczycieli w gr. pracowników dydaktycznych)  i zatwierdzić ofertę indywidulaną i 
seminarium. 
 
UWAGA: Jeśli oferta indywidualna ma inne uruchomienia niż szablon wykrzyknik nie zniknie, 
ale oferta może być zatwierdzona po uzupełnieniu publikacji. 

 
3. W zakładce „oferty” ► „wyszukaj szablon” – można wyszukać przedmioty podstawowe, 

kierunkowe i związane z kierunkiem do których prowadzenia można się dopisać (dołączyć do 
obsady). 
 

4. W przypadku seminariów dyplomowych ich oferty nie będą potwierdzone na r.a. 2023/24. 
Należy w zakładce „moja oferta prac dyplomowych”  wskazać publikacje własne (oraz 
osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe – dotyczy nauczycieli w gr. pracowników 
dydaktycznych)  i zatwierdzić ofertę seminarium. 
 

 
 

Informacja dotycząca weryfikacji i zatwierdzenia ofert autorskich 
 

1. Po zalogowaniu się do systemu https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/  w zakładce „moje 
oferty indywidulane i autorskie” dostępne są dotychczas uruchamiane oferty autorskie. 

2. Przedmioty autorskie, które nie były zatwierdzone na r.a. 2022/23 lub nie były uruchamiane 
od dwóch lat nie są oferowane w bazie. Oferty autorskie, które były potwierdzone w 2022/23 
i uruchamiane, będą na r.a. 2023/24 jako nie potwierdzone: 

a. Należy wskazać publikacje własne (oraz osiągnięcia dydaktyczne i zawodowe – 
dotyczy nauczycieli w gr. pracowników dydaktycznych)  i zatwierdzić ofertę 

https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/
https://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/


b. W ramach weryfikacji zawartości sylabusów ofert autorskich prosimy zwrócić 
szczególną uwagę na komunikaty o błędach – sylabusy z takimi komunikatami 
oznaczone są czerwonym wykrzyknikiem „!” i nie są potwierdzone. 

 
Dotychczasowe oferty autorskie z błędami, które nie zostaną poprawione i zatwierdzone 
przez nauczyciela akademickiego, nie będą oferowane studentom. 
 

 

Informacja dotycząca zgłaszania nowych przedmiotów 
 

Uwagi ogólne: 

• Zgłaszany przedmiot do oferty dydaktycznej SGH na rok akademicki 2023/2024 
powinien cechować się wysokimi walorami teoretycznymi lub praktycznymi.  

• Jeżeli nowy przedmiot zostanie zaakceptowany, aby dana osoba mogła go prowadzić 
nie może mieć przekroczonego limitu pięciu przedmiotów (por. wyżej). 

• Propozycje nowych przedmiotów w wersji e-learning lub blended learning wymagają 
opinii Centrum Otwarte Edukacji. 

• Za nowe przedmioty kierunkowe i związane z kierunkiem odpowiadają właściwe Rady 
Kierunków. Zasady procedowania zmian w ofercie takich przedmiotów określone są w 
dokumentach pod linkiem: https://www.sgh.waw.pl/tworzenie-oferty-dydaktycznej  
 

 

Zgłaszanie propozycji nowych przedmiotów autorskich 
 

W okresie dostępności bazy tj. 19.10.2022 - 31.10.2022 r.  należy wygenerować pusty 
sylabus oferty autorskiej jako tzw. „propozycję” a następnie go wypełnić. 

 
Do dnia 31 października 2022 r. (do g. 23:59) należy złożyć podanie do Senackiej Komisji 
Programowej na adres mailowy skp@sgh.waw.pl  
Tylko wnioski złożone w tym nieprzekraczalnym terminie i na ten adres będą 
rozpatrywane. Wnioski należy przesłać ze służbowej skrzynki mailowej w domenie SGH 
osoby, której dotyczy wniosek. Podanie proszę składać na wzorach, które dostępne są pod 
linkiem: https://www.sgh.waw.pl/tworzenie-oferty-dydaktycznej   

 
Do podania należy załączyć sylabus proponowanego przedmiotu w formie PDF-a 
wygenerowanego z systemu oraz inne wymagane załączniki. 
 
Uwaga: wnioski złożone/przesłane do SKP po 31.10.2022 r. lub niekompletne nie będą 
rozpatrywane! 
 
 

 
 

Z wyrazami szacunku, 

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH 

prorektor ds. dydaktyki i studentów 
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