
Szanowni Państwo Koordynatorzy przedmiotów, 

 

Uprzejmie informuję, że przystępujemy do tworzenia oferty dydaktycznej Szkoły dla studiów 

wyższych pierwszego i drugiego stopnia na nowy rok akademicki 2023/2024 

W pierwszym etapie od 10 do 17 października 2022 roku dostęp do systemu będą mieli 

koordynatorzy przedmiotów standardowych – podstawowych, kierunkowych oraz związanych z 

kierunkiem (w tym specjalizacyjnych) celem weryfikacji zawartości szablonów. 

System informatyczny zostanie udostępniony dla koordynatorów w dniu 10 października od godziny 

11:00 pod adresem http://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl.  

Logowanie do systemu: bezpośrednio przez stronę tj. http://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl   

W drugim etapie od 19 do 31 października 2022 roku system będzie dostępny dla wszystkich 
nauczycieli akademickich w celu zgłaszania ofert indywidulanych, autorskich oraz propozycji nowych 
szablonów przedmiotów (związanych z kierunkiem i - na wniosek Rad Kierunków - kierunkowych). 
Szczegóły dotyczącego tego etapu będą podane w kolejnym komunikacie. 

 
 
Informacja dotycząca weryfikacji zawartości szablonów: 
 

1. Podstawę do przygotowania Informatora na rok akademicki 2023/2024 stanowi baza danych 
o przedmiotach z obecnego Informatora 2022/2023. 

 
2. Po zalogowaniu się do systemu w zakładce „Koordynator przedmiotu” -> „Moje szablony”  

dostępne są wszystkie szablony przedmiotów, których Państwo jesteście koordynatorami.  
 

3. Uwagi ogólne: 
 

a. W ramach weryfikacji zawartości szablonów proszę zwrócić szczególną uwagę na 
komunikaty o błędach – szablony z takimi komunikatami oznaczone są czerwonym 
wykrzyknikiem „!”. Po wprowadzeniu poprawek szablon należy zatwierdzić (szablony 
bez komunikatów o błędach będą już zatwierdzone) 

b. Proszę zweryfikować zasady oceny.  
c. Proszę zweryfikować aktualność literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Jeżeli 

zajęcia prowadzone są w języku obcym, literatura również powinna być w tym 
języku. 

 

Jednocześnie już teraz chciałbym poinformować, że poczynając od bieżącego roku akademickiego 
Państwa publikacje na potrzeby zgłaszania indywidualnych i autorskich ofert dydaktycznych będą 
automatycznie zaciąganie z systemu sprawozdań akademickich. 

Oznacza to, że nie będą już Państwo musieli wpisywać ręcznie własnych publikacji do Państwa ofert 
dydaktycznych. 

Wdrożenie tego rozwiązania wymagać będzie by jednorazowo: 

1. na etapie od 19 do 31 października 2022 roku, kiedy system będzie dostępny dla wszystkich 
nauczycieli akademickich 

2. wskazali Państwo w państwa ofertach dydaktycznych własne publikacje (lista publikacji 
każdego indywidualnego pracownika będzie dostępna w indywidualnych ofertach 
dydaktycznych tego pracownika) 

3. i potwierdzili Państwo swoje oferty indywidualne. 

 

http://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/
http://ofertadydaktyczna.sgh.waw.pl/


W razie problemów związanych z obsługą systemu składania ofert dydaktycznych proszę o kontakt z 
Ośrodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych orse@sgh.waw.pl  
Problemy techniczne (np. z logowaniem do systemu) proszę zgłaszać na helpdesk@sgh.waw.pl 
 

Zachęcam do zapoznania się z Instrukcją dostępną na stronie: https://www.sgh.waw.pl/programy-
studiow-i-oferta-dydaktyczna  

 

Jednocześnie zapraszam na spotkania konsultacyjne dla Koordynatorów prowadzone przez ORSE na 
platformie MS Teams w dniu 13 października w godzinach: 

• 10:30-11:15  bezpośredni link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjQ0MWZlNjgtNTI1OC00ZTM4LWE4ZTQtZmVkZjNjNGRhMzY4%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-
6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%225450650f-2207-4712-ad4d-f908fe7c687d%22%7d 
 

• 16:00-16:45 link do spotkania https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWY2ZTA5MmMtM2ZlYS00ZjUwLTljMDYtMmNiYzIzNTFhYzkw%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-
6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%225450650f-2207-4712-ad4d-f908fe7c687d%22%7d 
 

 

 
Z wyrazami szacunku, 

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH 

prorektor ds. dydaktyki i studentów 
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