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Uchwała nr 361 

Senatu SGH 

z dnia 19 grudnia 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr 269 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków  

i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego  

i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  

w roku akademickim 2019/2020  

 

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) uchwala 

się, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 269 Senatu SGH z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego 

stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) podstawa prawna otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668; dalej „ustawa”) oraz § 46 ust. 1 pkt 11 

statutu SGH uchwala się, co następuje:”; 

2) w § 2: 

a) w ust. 1: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) studia stacjonarne – studia zdefiniowane w ustawie, które są prowadzone 

nieodpłatnie, z wyjątkiem studiów w języku obcym, które są odpłatne;”, 

– po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„11a) formularz rekrutacyjny ISR – fragment ISR, w którym ma miejsce wybór 

przez kandydata poziomu studiów;”, 

– uchyla się pkt 16; 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 4; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3 

1. Uchwałę stosuje się do przyjęć na studia osób posiadających obywatelstwo 

polskie. 
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2. /uchylony/ 

3. Przyjęcie na studia osób nieposiadających polskiego obywatelstwa następuje na 

podstawie przepisów odrębnych, w szczególności art. 323 ust. 1 ustawy oraz 

właściwych zarządzeń Rektora.”; 

4) w § 4 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Uprawnione jest przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 1 oraz 

niezachowanie parytetu, o którym mowa w ust. 2, decyzją Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 6, lub decyzją Rektora. 

5. Postanowień ust. 1-4 nie stosuje się do przyjęć:  

1) na studia stacjonarne odpłatne w językach obcych; 

2) /uchylony/.”; 

5) w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Na studia pierwszego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada 

świadectwo dojrzałości, albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach 

egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa  

w przepisach o systemie oświaty. 

2. Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów.”; 

6) § 9, 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

„§ 9 

Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna oraz Rektor. 

§ 10 

1. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy przeprowadzenie 

postępowania kwalifikacyjnego. 

2. Do zadań Rektora należy rozpatrywanie odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej. 

§ 11 

1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Posiedzenia komisji są 

protokołowane, a protokoły są podpisywane przez członków komisji 

uczestniczących w posiedzeniu. 

2. Wszelkie skreślenia i zmiany dokonane w protokole powinny być opisane  

i potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji. 
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3. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia przygotowuje merytorycznie komisja. 

Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podpisuje przewodniczący komisji. 

Komisja może upoważnić zastępcę przewodniczącego do podpisywania decyzji 

w jej imieniu.”; 

7) w § 16: 

a) w ust. 1 pkt 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1) założyć osobiste konto rekrutacyjne w ISR oraz wypełnić i zatwierdzić formularz 

rekrutacyjny ISR, w tym w szczególności:”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wskazanie języka obcego w ISR jest wiążące dla kandydata przez cały okres 

studiów.”, 

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10.  Do zamknięcia ISR kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane 

wprowadzone do ISR. Modyfikacja danych pozwalająca na jednoznaczną 

identyfikację kandydata (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest 

możliwa jedynie gdy kandydat nie wybrał poziomu studiów. Zmiana danych 

po wyborze poziomu studiów jest możliwa wyłącznie po wyrejestrowaniu się 

z formularza rekrutacyjnego ISR.”; 

8) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17 

1. /uchylony/ 

2. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść nie później niż w ostatnim dniu rejestracji 

kandydatów. 

3. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi, chyba że została wniesiona po 

terminie lub kandydat zrezygnował, w formie pisemnej albo przez ISR,  

z rekrutacji przed zamknięciem ISR na daną formę lub kierunek studiów w danym 

trybie rekrutacji. Zwrot opłaty następuje na wniosek kandydata, złożony  

w terminie 30 dni od zamknięcia ISR, na rachunek bankowy wskazany we 

wniosku. 

4. Na pisemny wniosek kandydata będącego wychowankiem domu dziecka lub 

pełną sierotą zwalnia się go z obowiązku wniesienia opłaty rekrutacyjnej, pod 

warunkiem, że wykaże spełnienie warunków zwolnienia.”; 
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9) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku obcym 

następuje na podstawie rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów.  

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR 

poziomu studiów, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te 

studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.”; 

10) w § 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.  Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa zasady przeprowadzania testu  

z wiedzy o przedsiębiorczości z udziałem kandydatów będących osobami  

z niepełnosprawnościami.”; 

11) w § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przyjęcie na studia niestacjonarne drugiego stopnia w języku polskim oraz 

stacjonarne drugiego stopnia w języku obcym następuje na podstawie 

rejestracji w ISR i weryfikacji złożonych dokumentów. W przypadku większej 

liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przez 

którą rozumie się datę i godzinę wyboru w ISR poziomu studiów, przy czym 

pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu 

swojej listy preferencyjnej.”; 

12) w § 35: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Listy rankingowe, w tym listy rankingowe osób wstępnie zakwalifikowanych 

do przyjęcia w przypadku studiów drugiego stopnia, Uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna tworzy odrębnie dla każdej formy studiów pierwszego stopnia  

w języku polskim i każdego kierunku studiów stacjonarnych pierwszego 

stopnia w języku angielskim oraz odrębnie dla każdego kierunku studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia i każdej formy niestacjonarnej studiów 

drugiego stopnia, z uwzględnieniem preferencji kandydatów wyrażonych  

w sposób określony w § 16 ust. 8.”; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Kandydat, po opublikowaniu list wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia 

na studia drugiego stopnia, wybiera poprzez ISR ostateczną formę lub 

kierunek studiów w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.  

W takim przypadku wybory dokonane zgodnie z § 16 ust. 8 tracą moc. 



 5 

Kandydat, który nie dokona żadnego wyboru, zostanie wpisany na listę 

osób zakwalifikowanych do przyjęcia wg najważniejszej preferencji.”; 

13) w § 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kandydat jest informowany za pośrednictwem ISR o wyniku postępowania 

kwalifikacyjnego, zajętym miejscu na liście rankingowej oraz umieszczeniu albo 

nieumieszczeniu go na liście zakwalifikowanych do przyjęcia.”; 

14) w § 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia w danej 

formie lub na danym kierunku studiów rozpoczynających się w roku 

akademickim 2019/2020 i których wynik egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy 

punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 poz. 1457, z późn. zm.), mogą złożyć 

pisemne podanie o przyjęcie na studia nie później niż do końca następnego 

dnia po ogłoszeniu wyników poprawkowego egzaminu maturalnego.”; 

15) po § 40 dodaje się § 40a w brzmieniu: 

„§ 40a 

Kandydat albo jego pełnomocnik składający dokumenty na studia ma obowiązek 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.”; 

16) w § 41: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 1, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  zalegalizowane lub opatrzone apostille zagraniczne świadectwo 

dojrzałości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie  

z art. 93 ustawy o systemie oświaty wraz z jego tłumaczeniem 

przysięgłym na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest 

sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza 

przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych  

w państwie członkowskim Unii Europejskiej – w przypadku kandydatów 

posiadających maturę zagraniczną;”, 
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– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a)  obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do 

zagranicznych świadectw dojrzałości lub innych dokumentów wydanych 

przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Matury Międzynarodowej, 

Matury Europejskiej oraz świadectw i innych dokumentów uznanych  

w drodze decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 3 ustawy 

o systemie oświaty;”, 

– uchyla się pkt 7, 

c) w ust. 3: 

– uchyla się pkt 1, 

– pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zalegalizowany albo opatrzony apostille zagraniczny dyplom ukończenia 

uczelni wraz z suplementem do dyplomu o ile został wydany, oraz ich 

tłumaczenie przysięgłe na język polski albo angielski – o ile dokument nie 

jest sporządzony w języku angielskim – dokonane przez tłumacza 

przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia dokumentów urzędowych  

w państwie członkowskim Unii Europejskiej – w przypadku kandydatów 

z dyplomem uczelni zagranicznej;”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 4:  

„4)  obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do 

zagranicznych dyplomów wydanych przez uczelnię działającą  

w systemie szkolnictwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”; 

17) uchyla się § 42; 

18) § 44, 45 i 46 otrzymują brzmienie: 

„§ 44 

1.  Wpis na listę studentów następuje z chwilą ogłoszenia listy przyjętych na studia, 

o której mowa w § 45 ust. 2. 

2.  Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Przedmiotem decyzji jest nieprzyjęcie na studia na wszystkie wybrane przez 

kandydata formy lub kierunki studiów. 
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§ 45 

1. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powiadamia kandydata poprzez osobiste 

konto rekrutacyjne w ISR o treści decyzji oraz o możliwości odbioru osobistego 

decyzji w siedzibie SGH w terminie 2 dni roboczych.  

2. Podpisane przez przewodniczącego listy osób przyjętych i nieprzyjętych na 

studia, wraz z wynikami uzyskanymi przez te osoby, wywiesza się w siedzibie 

SGH w miejscu ogólnie dostępnym i zamieszcza na stronie internetowej SGH. 

§ 46 

Jeżeli kandydat nie odebrał decyzji w sprawie przyjęcia na studia osobiście  

w terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w § 45 ust. 1, 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna doręcza decyzję za pokwitowaniem przez 

operatora pocztowego, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez 

kandydata w formularzu rekrutacyjnym ISR.”; 

19) w § 47: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęcia na studia 

przysługuje kandydatowi odwołanie do Rektora.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Rektor doręcza decyzję za pokwitowaniem przez operatora pocztowego, 

wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata  

w formularzu rekrutacyjnym ISR.”; 

20) § 51 otrzymuje brzmienie: 

„§ 51 

W sytuacjach nieprzewidzianych w uchwale odnoszących się do rekrutacji na 

studia decyduje Rektor. Nie oznacza to możliwości określania innych trybów 

przyjęcia na studia, niż uregulowane w uchwale.”; 

21) § 53 otrzymuje brzmienie: 

„§ 53 

W sprawach nieuregulowanych w uchwale stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).”. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


