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Szanowny Studencie I semestru 

Aby ułatwić sobie studiowanie prosimy: 

• zapoznaj się z informacjami na stronie: 
https://www.sgh.waw.pl/informacje-dla-i-roku-studium-
magisterskie (kod QR na odwrocie) 

• zwróć szczególną uwagę na harmonogram zapisów 
na przedmioty 

• zapoznaj się z programem i planem studiów na rok 
akademicki 2022/2023 – będzie obowiązywał Cię podczas 
rozliczania absolutorium przed obroną (kod QR na odwrocie) 

• pamiętaj o zapisaniu się na wszystkie przedmioty 
obowiązkowe dla I semestru Twojego kierunku studiów 
zgodnie z Planem studiów opisanym w informatorze  

• zrealizuj trzy obowiązkowe szkolenia e-learningowe 
na początku I-go semestru 

• uważnie sprawdzaj swoje deklaracje semestralne 
z  obowiązującym programem i planem studiów 

• zwróć szczególną uwagę na podział przedmiotów na: 
podstawowe, kierunkowe, związane z kierunkiem 
(do wyboru za min. 15 ECTS, w tym tworzące specjalności), 
lektoraty oraz dwa semestry seminarium magisterskiego. 
Musisz uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS, co oznacza, 
że możesz wybrać dodatkowe przedmioty z całej oferty SGH.  

• Życzymy miłego studiowania       
Zespół DSM 
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