
Lektoraty

1. Egzamin z języków odbędzie się w formie online. Dokładna instrukcja jak będą
wyglądały zostanie opublikowana w najbliższych dniach na stronie CNJO. Komunikat
będzie udostępniony również na fanpage Samorządu Studentów SGH.

2. Do oceny końcowej z języków obcych będą wliczane punkty uzyskane na egzaminie
kompetencyjnym w semestrze zimowym 2019/2020, punkty zdobyte przez studentów
w trakcie semestru oraz wynik z egzaminu online. Szczegółowe proporcje zostaną
opublikowane przez CNJO.

3. Egzamin ustny z języka obcego będzie składał się z:
• autoprezentacji w formie rozmowy z Komisją,
• rozmowy z Komisją na wylosowany temat dotyczący aktualnych wydarzeń

społecznych, politycznych i gospodarczych lub wylosowany temat problemowy
dotyczący przerabianego materiału z poprzednich semestrów

• wypowiedzi na wylosowany temat problemowy dotyczący przerabianego
materiału z poprzednich semestrów lub z bieżącego semestru letniego

• Będzie można z niego uzyskać 50 punktów.

4. Na podstawie egzaminu ustnego studenci, otrzymają certyfikaty, nie będzie konieczności
pisania egzaminu pisemnego w późniejszym terminie.

Rekrutacja i egzaminy końcowe

1. Terminy składania prac licencjackich oraz magisterskich nie ulegną zmianie. Studenci
będą zwolnieni z obowiązku złożenia pracy w formie papierowej oraz z umieszczania na
pierwszej stronie podpisu Promotora. Dokładna informacja pojawi się w instrukcji
Dziekanów. Dodatkowo, Samorząd Studentów SGH poinformuje o tym na swoim
fanpage.

2. Na chwilę obecną nie jest przewidywane przesunięcie egzaminu z wiedzy o gospodarce
na studia magisterskie w ramach procesu rekrutacyjnego, który ma się odbyć w formie
pisemnej 30 czerwca br. Jeżeli matury mogą odbyć się przy przestrzeganiu procedur
sanitarnych, egzamin wstępny również.

3. Informacje dotyczące egzaminu magisterskiego pojawiły się w dniu 29.04.2020 na
skrzynkach mailowych w domenie SGH osób, które miały podejść do egzaminu w marcu
oraz na fanpage Samorządu Studentów SGH. Studenci dostali możliwość wyboru
formuły ich egzaminu magisterskiego. Osoby, które będą chciały zdawać egzamin
pisemny z ekonomii, będą miały taką możliwość, ale na ten moment nie wiemy, kiedy
taki egzamin będzie zrealizowany. Zależy to od tego, kiedy Ministerstwo umożliwi
powrót na Uczelnię, czyli dydaktyka zostanie odwieszona. Osoby, którym zależy na
szybkim
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3. szybkim zakończeniu studiów, mają możliwość podejścia do egzaminu ustnego online.
Należy to zadeklarować do 12 maja.

4. Obrona pracy magisterskiej dla osób, które do niej podchodzą w nowej formule
odbędzie się online.

5. Na dzień dzisiejszy nie są przewidywane zmiany terminu egzaminu z przedsiębiorczości
na studia licencjackie. Odbędzie się on w planowanej dacie z zachowaniem
odpowiednich procedur wzorem egzaminów maturalnych.

6. Rok akademicki nie zostanie przesunięty. Zaległe obrony prac dyplomowych odbywają
się w formie online już w tym momencie.

Opłaty

1. Kwoty wymaganego czesnego nie zostaną obniżone, ponieważ na Uczelni są
kontynuowane zajęcia przy pomocy różnych narzędzi elektronicznych i do 14 czerwca
efekty kształcenia zostaną zrealizowane. Studenci w trudnej sytuacji materialnej już
mogą ubiegać się o zapomogi.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 26 nikt nie został zwolniony z opłat, tylko zostały
one odroczone w czasie. W takiej sytuacji studenci, którzy opłacili już całą kwotę nie
mogą liczyć na zwroty czy ulgi w przyszłości.

Wyjazdy i wymiany

1. W przypadku wymian wiele zależy od otwarcia granic Polski, a także otwartości Uczelni
Partnerskich na przyjmowanie studentów. Na ten moment procedury wyjazdu na
wymianę na semestr zimowy 2020/2021 biegną normalnym trybem. Jednocześnie
jednak Uczelnia zachęca do wypełniania deklaracji na dany semestr, w przypadku gdyby
jednak wymiana miała się nie odbyć. Nie będą również wyciągane żadne konsekwencje
z rezygnacji z wymiany spowodowanej sytuacją epidemiologiczną.

2. Sesja nie zostanie przeniesiona na późniejszy termin, odbywa się w formie online we
wcześniej wyznaczonych ramach czasowych. Z tego względu nie będzie to w negatywny
sposób wpływało na wymiany międzynarodowe.

3. Decyzje dotyczące wyjazdów zależą przede wszystkim od otwarcia granic oraz
możliwości podróżowania. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, kwestia wyjazdy
zależy jeszcze od decyzji Uczelni Partnerskiej, czy zdecyduje się ona na przyjęcie
studentów. W tej chwili większość Uczelni, z którymi SGH współpracuje jest otwarta na
przeprowadzenie wymian.

Sprawy organizacyjne:

1. Na dzień dzisiejszy planowany jest powrót do tradycyjnych zajęć od października, jeśli
pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

2. Studenci pochodzący zza granicy, w przypadku odbywania kwarantanny po przylocie do
Polski, będą mieli usprawiedliwione swoje nieobecności.



3. W związku ze zbliżającą się sesją, podjęto decyzję o przedłużeniu okresu, w którym
zajęcia odbywają się online do końca semestru. Powrót na uczelnię jest prawdopodobny
dopiero w październiku. Sama sesja egzaminacyjna (oba terminy) będą odbywały się
w formie online. Na obecną chwilę nie ma powodów do przedłużania roku
akademickiego do lipca/sierpnia.

4. Dopóki biblioteka SGH nie funkcjonuje, wszystkie kary związane z późnym oddaniem
książek zostają zawieszone. W momencie otwarcia biblioteki, książki należy zwrócić w
terminie 14 dni od dnia otwarcia biblioteki - osobiście lub drogą pocztową. W kwestii
przedłużania ważności wypożyczenia książki nic się nie zmieniło. Nie ma potrzeby ich
przedłużać, ponieważ wszystkie wypożyczenia zostały automatycznie przedłużone do
momentu otwarcia Biblioteki i dwa tygodnie po otwarciu. Gdy zostanie otwarta
Biblioteka, wszyscy studenci, którzy mają wypożyczone książki zostaną o tym
poinformowani.

5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ważność legitymacji
jest przedłużona do końca zawieszenia i na okres 60 dni po zakończeniu zawieszenia
tradycyjnych zajęć.

6. Wszystkie skargi złożone przez studentów, dotyczące nieprowadzenia zajęć przez
wykładowców w formie online są obecnie rozpatrywane i na ich podstawie będą
wyciągane konsekwencje.

7. Harmonogram sesji egzaminacyjnej będzie podany najpóźniej 2 tygodnie przed sesją - są
podjęte też działania w sprawie podania go wcześniej, ale najpierw muszą zostać podjęte
decyzje prowadzących o formie zaliczenia w obliczu sesji online. Wykładowcy mają na to
czas do 10 maja. Najpierw Uczelnia chce sprawdzić, które egzaminy będą prowadzone
w formie ustnej i skonsultować z wykładowcami ile czasu należy na nie przeznaczyć.
Harmonogram będzie ułożony, aby dać rezerwę czasu dla studentów, aby do problemów
związanych ze spóźnieniem ,na zaliczenie nie doszło. Dodatkowo, wykładowcy powinni
pozostać wyrozumiali i elastyczni w tej kwestii i po odpowiednim usprawiedliwieniu się
przez studenta dać mu możliwość podejścia do egzaminu w innym czasie.

8. Zgodnie z rekomendacjami uczelni, sesja online powinna odbyć się w formie ustnej lub w
formie egzaminów z pytaniami otwartymi, esejów itd, jednakże ostateczna decyzja
należy do wykładowców. Mogą zadecydować również, np. o przeprowadzeniu testu za
pośrednictwem Niezbędnika.

9. Za zgodą wykładowcy, forma zaliczenia przedmiotu może ulec zmianie - np. zamiast
egzaminu końcowego może pojawić się praca pisemna w formie eseju, jeśli w opinii
wykładowcy świadczy to o zaznajomieniu studenta z materiałem. Zgodnie z przepisami
do 10 maja wykładowcy muszą podać formę zaliczenia - proponujemy pytać
wykładowców o informacje bliżej tego terminu, jeśli sami ich nie podadzą.

10.Wyjazdy studenckie w okresie letnim są zawieszone do odwołania, zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

11.W przyszłości studenci zostaną poinformowani ze stosownym wyprzedzeniem
o terminie powrotu na uczelnię niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Uczelnię.



Odpowiedzi na pytania z czatu zadane podczas spotkania:

1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej zostanie prawdopodobnie przeniesiona na wrzesień.

2. Zaliczenie zajęć WF odbędzie w formie zadanych prac dotyczących danej dyscypliny
sportu lub zadania ćwiczeń do wykonania. Sposób zaliczenia zajęć z WF określa
wykładowca i powinien to zrobić do 10 maja. Jeśli wykładowca podał nagranie
wykonywanych ćwiczeń jako sposób zaliczenia zajęć, ma do tego prawo. Najważniejsze,
aby studenci byli poinformowani do 10 maja w jaki sposób będą zaliczać dany
przedmiot.

3. Uczelnia nie wyklucza możliwości poszerzenia obecnej oferty dydaktycznej
o suplementarnie dostarczane materiały w formie elektronicznej. Będzie również
rozszerzana oferta kształcenia zdalnego.

4. Powrót do akademików zależy od rozwoju sytuacji związanej z pandemią. Na ten
moment powrót nie jest przewidziany. Należy czekać na wytyczne Ministerstwa.
W dalszym ciągu możliwy jest odbiór wcześniej pozostawionych w akademiku rzeczy po
umówieniu się na konkretny termin z administracją akademika.

5. Egzaminy ACCA dzielą się na zewnętrzne oraz wewnętrzne. Jeśli chodzi o te
wewnętrzne, prowadzone na Uczelni, będą podlegały tej samej dyscyplinie jak wszystkie
inne egzaminy. Egzaminy zewnętrzne są uzależnione od partnerów. Więcej szczegółów
będzie można uzyskać na piśmie po ustaleniu wytycznych z koordynatorem ACCA.
Prace są w trakcie.

6. Najpierw Uczelnia chce sprawdzić, które egzaminy będą prowadzone w formie ustnej
i skonsultować z wykładowcami ile czasu należy na nie przeznaczyć. Harmonogram
będzie tak ułożony, aby dać rezerwę czasu dla studentów, aby do problemów
związanych ze spóźnieniem na zaliczenie nie doszło. Dodatkowo, wykładowcy powinni
pozostać wyrozumiali i elastyczni w tej kwestii i po odpowiednim usprawiedliwieniu się
przez studenta dać mu możliwość podejścia do egzaminu w innym czasie.

7. Wykładowca może, ale nie musi zorganizować terminu zerowego. Zgodnie
z Regulaminem Studiów termin zerowy powinien zostać przeprowadzony na zasadach
pierwszego terminu. W tym zakresie nie nastąpiła żadna zmiana, więc mogą się
w obecnej sytuacji odbywać, jednak należy pamiętać, że wykładowca nie ma obowiązku
ich organizacji.

8. Przebycie kwarantanny nie oznacza, że nie można zachorować na wirusa. Powrót do
akademika w tym momencie nie jest możliwy, chyba że Ministerstwo zmieni decyzję.
Bezpieczeństwo studentów jest tutaj priorytetem.

9. Do braku kwestii formalnych jak np. podpisu, Uczelnia będzie starała się podejść ze
zrozumieniem. Będzie możliwe wzięcie pod uwagę potwierdzenia mailowego odbycia
praktyk oraz innych form, potwierdzających, że takie praktyki miały miejscu, w jakim
zakresie,/ w jakiej jednostce i kiedy. Uczelnia zdaje sobie sprawę ze skomplikowanej
sytuacji na rynku pracy i stara się proces zaliczenia praktyk maksymalnie
odbiurokratyzować.



10.Studenci będą mieli możliwość otrzymania dyplomu jako dokumentu elektronicznego
z pieczęcią elektroniczną, zgodną ze standardami UE. Odbiór wersji papierowej, będzie
to możliwe po otwarciu Uczelni. Dziekanaty będą w stanie wydać wersję tradycyjną
dyplomów.

11.W przypadku zerwania połączenia internetowego podczas egzaminu ustnego, należy
powtórnie umówić się z wykładowcą na jego odbycie.

12.W przypadku wyjazdów zerowych obowiązuje Zarządzenie nr 17 z 10 marca br. Jeżeli
sytuacja epidemiologiczna w kraju nie ulegnie zmianie, wyjazdy będą ograniczone.
W tym zakresie Uczelnia musi kierować się bezpieczeństwem studentów oraz
wskazówkami Ministerstwa Zdrowia.

13.Według Zarządzenia w sprawie organizacji kształcenia w Szkole Głównej Handlowej
została dopuszczona taka możliwość, zgodnie z którą wykładowca, np. w niezbędniku
umieści niezbędne materiały do opanowania efektów uczenia. Każdy wykładowca musi
jednak przynajmniej raz w tygodniu odbywać konsultacje online, z których student może
korzystać.

14.Centrum Programów Międzynarodowych dopełnia starań, aby dowiedzieć się jak
wygląda sytuacja w zakresie współpracy zarówno z uczelniami europejskimi w ramach
sieci Erasmus, jak i w ramach umów bilateralnych. Tak samo Pan Rektor Prokop pracuje
w związku z wymianami CEMS. Sugestia o organizacji spotkania online dla osób, które
zakwalifikowały się na wymianę na przyszły semestr zostanie przekazana do Centrum.

15.Odnośnie zmniejszenia liczby miejsca na wykładach ze względów bezpieczeństwa,
Uczelnia czeka na wytyczne Ministerstwa. Jeśli je otrzyma, Uczelnia będzie musiała się
dostosować z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.

16.W przypadku braku kontaktu z wykładowcą, studenci powinni niezwłocznie dać sygnał
Samorządowi Studentów za pośrednictwem formularza czy bezpośrednio kontaktować
się z dziekanatami, tym bardziej, że jest już koniec kwietnia.

17.Najdalej do 10 maja studenci zostaną poinformowani o formie zaliczenia przedmiotu
online, czyli na ponad miesiąc przed rozpoczęciem się sesji. Rekomendacje są już
przekazane wykładowcom w Piśmie Okólnym odnośnie prowadzenie egzaminów. Formy
egzaminów powinny pasować tak do zakresu zajęć, jak i ich tematyki.


