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Uchwała nr 132 

Senatu SGH  

z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

w sprawie zmian programów i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia 

obowiązujących studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim  

2015/2016 i 2016/2017 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) 

oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1596) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 306 Senatu SGH z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie programów  

i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie obowiązujących studentów rozpoczynających studia w roku 

akademickim 2015/2016, po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a 

Studenci studiujący na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne 

oraz w ramach specjalności statystyka stosowana, którzy rozpoczęli studia w roku 

akademickim 2015/2016 i do końca roku akademickiego 2016/2017 nie zrealizowali 

przedmiotów: 

1) na studiach pierwszego stopnia: 

a) projektowanie badań i metody analizy statystycznej I (Survey Methods and 

Statistical Analysis I) – od roku akademickiego 2017/2018 realizują 

przedmioty: projektowanie badań (Survey Methods) oraz metody 

statystyczne I (Statistical Methods I), 

b) deterministyczne modele badań operacyjnych (Deterministic Models of 

Operations Research) – od roku akademickiego 2017/2018 mogą realizować 

przedmiot statystyka ekonomiczna (Economic Statistics) jako przedmiot 

alternatywny; 
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2) na studiach drugiego stopnia: 

a) metody analizy statystycznej II (Methods and Statistical Analysis II) – od 

roku akademickiego 2017/2018 realizują przedmiot metody statystyczne II 

(Statistical Methods II), 

b) projektowanie i metody badań społecznych (Survey Design and Social 

Research Methods) – od roku akademickiego 2017/2018 mogą realizować 

przedmioty: metody badań i analiz jakości życia (Research and Analyses 

Methods of Quality of Life) oraz metody analiz zachowań finansowych 

gospodarstw domowych (Consumer Finance Research) jako przedmioty 

alternatywne. 

§ 2 

W uchwale nr 431 Senatu SGH z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie programów  

i planów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie obowiązujących studentów rozpoczynających studia w roku 

akademickim 2016/2017, po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a 

Studenci studiujący na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne 

oraz w ramach specjalności statystyka stosowana, którzy rozpoczęli studia w roku 

akademickim 2016/2017 i do końca roku akademickiego 2016/2017 nie zrealizowali 

przedmiotów: 

1)  na studiach pierwszego stopnia: 

a)  projektowanie badań i metody analizy statystycznej I (Survey Methods and 

Statistical Analysis I) – od roku akademickiego 2017/2018 realizują 

przedmioty: projektowanie badań (Survey Methods) oraz metody 

statystyczne I (Statistical Methods I), 

b)  deterministyczne modele badań operacyjnych (Deterministic Models of 

Operations Research) – od roku akademickiego 2017/2018 mogą realizować 

przedmiot statystyka ekonomiczna (Economic Statistics) jako przedmiot 

alternatywny; 

2) na studiach drugiego stopnia: 

a)  metody analizy statystycznej II (Methods and Statistical Analysis II) – od 

roku akademickiego 2017/2018 realizują przedmiot metody statystyczne II 

(Statistical Methods II), 
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b) projektowanie i metody badań społecznych (Survey Design and Social 

Research Methods) – od roku akademickiego 2017/2018 mogą realizować 

przedmioty: metody badań i analiz jakości życia (Research and Analyses 

Methods of Quality of Life) oraz metody analiz zachowań finansowych 

gospodarstw domowych (Consumer Finance Research) jako przedmioty 

alternatywne. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


