
Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, że przystąpiliśmy 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 koordynatorzy przedmiotów standardowych 

– podstawowych, kierunkowych oraz związanych z kierunkiem (w tym specjalizacyjnych) weryfikowali 

zawartości szablonów. 

W drugim etapie od 19 do 31 października 2022 roku system będzie dostępny dla Państwa, nauczycieli 

akademickich w celu potwierdzania, zgłaszania ofert indywidulanych, autorskich oraz seminariów 

dyplomowych.  

System informatyczny zostanie udostępniony dla nauczycieli akademickich w dniu 19 października 

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

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

 

 

Informacja dotycząca zatwierdzania ofert indywidulanych, autorskich i seminariów 
dyplomowych. 
 

Od bieżącego roku akademickiego Państwa publikacje na potrzeby zgłaszania indywidualnych ofert 
dydaktycznych (w tym autorskich) oraz seminariów dyplomowych będą automatycznie dostępne z 
systemu Sprawozdań Nauczyciela Akademickiego (SNA). 

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

 

Wdrożenie tego rozwiązania wymagać będzie by jednorazowo na etapie od 19 do 31 października 
2022 roku: 

1. wskazali Państwo w państwa ofertach dydaktycznych (indywidualnych, autorskich oraz 
seminariach dyplomowych) własne publikacje (lista publikacji każdego indywidualnego 
pracownika będzie dostępna w indywidualnych ofertach dydaktycznych tego pracownika) 

2. i potwierdzili Państwo swoje oferty indywidualne, autorskie oraz seminaria dyplomowe. 

 

Zarządzeniem Rektora nr 111 z dn. 8.12.2020 ws. zasad tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów 

pierwszego i drugiego stopnia w SGH z późn. zmian. w przypadku pracowników w grupie badawczo-

dydaktycznej wymagane jest wskazanie 3 publikacji nie starszych niż 5 lat, a dana pozycja może być 

wykorzysta do dwóch ofert indywidualnych/autorskich oraz do seminarium dyplomowego.  

W przypadku pracowników w grupie dydaktycznej wymaganie jest wskazanie publikacji lub 

doświadczenia zawodowego lub dydaktycznego nie starszego niż 5 lat. 

Ograniczenie 5 lat oraz limit 2 ofert + seminarium, nie dotyczy pozycji książkowych.  

Zgodnie z w/w Zarządzeniem w zależności od grupy do jakiej należy nauczyciel akademicki (tj. 

badawczo-dydaktycznej albo dydaktycznej) system będzie stawiał odpowiednie wymagania (np. 

sprawdzał liczbę publikacji i ich rok wydania) i informował o tym komunikatami. 

W przypadku oferty indywidulanej lub autorskiej z Zespołem osób wskazanych z imienia i nazwiska cały 

Zespół (jako całość, nie każdy z jego członków indywidualnie) musi spełnić wymagania określone dla 

osoby oferującej (wg jej grupy zatrudnienia), przy czym co najmniej jedna publikacja (lub 
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doświadczenie zawodowe/dydaktyczne w grupie dydaktycznej) musi dotyczyć osoby zgłaszającej 

ofertę.  

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. 
 

Zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ofert indywidualnych, autorskich 
oraz seminariów, a także Instrukcją dostępnymi na stronie: 
https://www.sgh.waw.pl/programy-studiow-i-oferta-dydaktyczna  
 

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 
 

 

Jednocześnie informuję, że Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych zaprasza na spotkania 

konsultacyjne na MS Teams: 

-w dniu 19.10.2022 w godz. 10:00-11:00 pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWU2ZmFmZDktM2RmNy00ZDE1LTg0NGEtNzBhMmQzNDkzMzk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti
d%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%225450650f-2207-4712-ad4d-
f908fe7c687d%22%7d 
 

- w dniu 24.10.2022 

  W godz. godz. 10:00-11:00 pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTEwYzQ4YmItNWExOS00ODIxLTlhNzUtNWQyZWFlNDRhOWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid
%22%3a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%225450650f-2207-4712-ad4d-
f908fe7c687d%22%7d 
 

  W godz. 16:00-17:00 pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTY3NjI1NDUtMzZlOC00ZTkzLWJjMGEtMWJkNTllNjBlZjIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3
a%22164e1b0e-c8e5-41a9-9bbb-6f7ed40eef04%22%2c%22Oid%22%3a%225450650f-2207-4712-ad4d-
f908fe7c687d%22%7d  

 

- w dniu 26.10. 2022 w godz. 12:00-13:00 pod linkiem https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzQ0YjdhYmQtMjVjMi00MjA0LWJlYzgtMWUwZWM3NWUxZTc5%40thread.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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