REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ADOIL-ZOWA-0161/ZR-13/14

ZARZĄDZENIE NR 13
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŜszych
w SGH na zasadach innych niŜ obowiązujące obywateli polskich

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
1. Niniejsze zarządzenie, zwane dalej zarządzeniem, reguluje warunki i tryb
podejmowania przez cudzoziemców, tj. osoby niebędące obywatelami polskimi,
studiów pierwszego i drugiego stopnia, zwanych dalej studiami wyŜszymi,
prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).
2. Przepisy zarządzenia stosuje się do cudzoziemców określonych w art. 43 ust. 3
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz.
1365, z późn. zm.), tj. cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia
wyŜsze na zasadach innych niŜ dotyczące obywateli polskich.
3. Podstawowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyŜszych przez
cudzoziemców, o których mowa w ust. 2, określają przepisy art. 43 ust. 3 i 4
ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz przepisy rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie
podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190,
poz. 1406 z późn. zm.).
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§2
1. Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia następuje bez
określenia kierunku studiów; wybór kierunku studiów jest dokonywany w trakcie
pierwszego roku studiów. PowyŜsza zasada nie dotyczy przyjęcia na studia w
języku angielskim, które moŜe być dokonywane na kierunki studiów. Studia na
poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku
angielskim są uruchamiane pod warunkiem zakwalifikowania na dany kierunek
studiów co najmniej 50 (pięćdziesięciu) kandydatów posiadających obywatelstwo
polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach dotyczących
obywateli polskich, chyba Ŝe Rektor podjął decyzję o zmniejszeniu tej liczby.
Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do warunku uruchomienia studiów
na poszczególnych kierunkach w języku polskim po drugim semestrze studiów.
2. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest prowadzona
na kierunki studiów, określone w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w § 16
ust. 1 niniejszego zarządzenia, oraz publikowane na stronie internetowej SGH.
Studia na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
zwanych

dalej

kierunkami

studiów,

są

uruchamiane

pod

warunkiem

zakwalifikowania na dany kierunek studiów co najmniej 50 (pięćdziesięciu)
kandydatów

posiadających

obywatelstwo

polskie

oraz

cudzoziemców

podejmujących studia na zasadach dotyczących obywateli polskich, chyba Ŝe
Rektor podjął decyzję o zmniejszeniu tej liczby.
3. JeŜeli liczba kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2, zakwalifikowanych na dany
kierunek studiów, jest mniejsza niŜ minimum określone w ust. 1 i 2, Dział Rekrutacji
i Promocji powiadamia o tym cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia
oraz moŜe zaproponować im podjęcie studiów na innym kierunku studiów.

§3
1. Z zastrzeŜeniem poniŜszych postanowień zarządzenia, cudzoziemcy mogą
podejmować studia wyŜsze w SGH stosownie do dwóch alternatywnych zasad:
1) na zasadach dotyczących obywateli polskich;
2) na zasadach innych niŜ dotyczące obywateli polskich.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować studia wyŜsze
mogą:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
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2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej,

Konfederacji

Szwajcarskiej

lub

państwa

członkowskiego

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a takŜe członkowie ich rodzin, jeŜeli
mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o
której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
7) cudzoziemcy,

którym

udzielono

ochrony

uzupełniającej

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
8) posiadacze waŜnej Karty Polaka;
9) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) − stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i
członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
3. Ubieganie się o przyjęcie na studia wyŜsze na zasadach obowiązujących obywateli
polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach określonych we
właściwej dla danego stopnia studiów uchwale Senatu SGH w sprawie warunków i
trybu rekrutacji na I rok studiów wyŜszych, w szczególności oznacza obowiązek
zarejestrowania
dokumentów,

się

w

określonych

Internetowym
w

tej

Systemie

uchwale,

w

Rekrutacji
terminach

oraz

złoŜenia

wskazanych

w

harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki.

§4
1. Cudzoziemcy niewymienieni w § 3 ust. 2 mogą podejmować studia wyŜsze w SGH
na zasadach innych niŜ obowiązujące obywateli polskich, na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
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2) umów zawartych przez SGH z podmiotami zagranicznymi, w szczególności
uczelniami i instytucjami naukowymi, na zasadach określonych w tych
umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego;
4) decyzji Rektora SGH;
oraz na warunkach określonych w przepisach niniejszego zarządzenia.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, mogą podejmować studia:
1) jako stypendyści Rzeczypospolitej Polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści SGH.

§5
Cudzoziemcy, o których mowa w § 4 ust. 1, podejmujący studia na zasadach
odpłatności lub studia prowadzone w języku obcym wnoszą opłaty za naukę w
wysokości ustalonej w odrębnym zarządzeniu Rektora, w sposób i w terminie
określonym w § 18 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
powołanego w § 1 ust. 3.

§6
1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) −
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin,
posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas
studiów, mogą podejmować studia według ich wyboru:
1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym Ŝe osobom tym nie
przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych i zapomóg, albo
2) na zasadach innych niŜ obowiązujące obywateli polskich, tj. stosownie do § 4 i
rozdziału 3 niniejszego zarządzenia.
2. Cudzoziemcy posiadający waŜną Kartę Polaka mogą podejmować studia według
ich wyboru:
1) na zasadach obowiązujących obywateli polskich, albo
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2) na zasadach innych niŜ obowiązujące obywateli polskich, tj. stosownie do § 4 i
postanowień rozdziału 3 niniejszego zarządzenia.
3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązani złoŜyć oświadczenie w
formie pisemnej w przedmiocie dokonanego przez nich wyboru zasady przyjęcia i
odbywania studiów.

Rozdział 2
Rejestracja kandydatów na studia
§7
1. Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.
2. W czasie trwania postępowania rekrutacyjnego System Rejestracji Cudzoziemców
jest dostępny dla kandydatów z dowolnego komputera podłączonego do Internetu,
co do zasady przez całą dobę.
3. Daty rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów w Systemie Rejestracji
Cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne określa Rektor w
zarządzeniach, o których mowa w § 16, przy czym termin rejestracji upływa
ostatniego dnia o godzinie 16.00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.

§8
1. W celu rejestracji kandydat jest obowiązany załoŜyć osobiste konto rekrutacyjne w
Systemie Rejestracji Cudzoziemców oraz wypełnić w niezbędnym zakresie i
zatwierdzić internetowy formularz rekrutacyjny.
2. Do upływu terminu rejestracji kandydat ma prawo uzupełniać i modyfikować dane
wprowadzone do internetowego formularza rekrutacyjnego.
3. Rejestrację kandydata na studia uznaje się za prawnie wiąŜącą o godzinie 16:00
czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu
rejestracji, właściwego dla odnośnego trybu naboru, po:
1) wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych;
2) wskazaniu formy i/lub kierunku studiów;
3) wskazaniu języka obcego, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach
studiów w SGH (jeśli taki obowiązek dotyczy kandydata).
4. W przypadku, gdy na studiach prowadzone jest nauczanie języka obcego,
kandydat wskazuje język obcy spośród następujących języków nowoŜytnych:
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angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski, pod warunkiem jego
znajomości na poziomie co najmniej B1, w rozumieniu przepisów Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego ESOKJ/CEFR (publikowane m.in. na
stronie internetowej Działu Rekrutacji i Promocji) lub języka polskiego, jeśli
kandydat jest zobowiązany do jego nauki. Wskazanie języka obcego w
internetowym formularzu rekrutacyjnym jest wiąŜące dla kandydata.

§9
1. SGH nie ponosi odpowiedzialności za brak moŜliwości rejestracji lub dokonania
modyfikacji wpisów w Systemie Rejestracji Cudzoziemców spowodowany
awariami sieci internetowej niezaleŜnymi od SGH lub okresowym przeciąŜeniem
serwerów SGH.
2. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego wypełnienia pól osobistego
konta rekrutacyjnego, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
3. Kandydat jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło dostępu do osobistego
konta rekrutacyjnego. SGH nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła
osobom trzecim, w szczególności za niezgodne z wolą kandydata zmiany jego
danych w Systemie Rejestracji Cudzoziemców autoryzowane jego hasłem
dostępu oraz za ujawnienie w tym trybie danych osobowych kandydata.

§ 10
1. Osobiste konto rekrutacyjne kandydata słuŜy do:
1) wprowadzenia danych osobowych oraz składania oświadczeń niezbędnych w
procesie rekrutacji;
2) określenia preferowanych przez kandydata kierunków i/lub form studiów, na
które chce zostać przyjęty;
3) przekazywania mu informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego, w tym:
a) terminu i miejsca sprawdzianu kwalifikacyjnego z języka polskiego (jeśli
dotyczy kandydata),
b) wyników postępowania kwalifikacyjnego,
c) terminu i miejsca składania dokumentów,
d) przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia,
e) deklaracji formy odbioru decyzji,
f) innych informacji niezbędnych do komunikacji z kandydatem.
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2. Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata uznaje
się za skutecznie dostarczone.
3. Kandydat jest obowiązany w czasie trwania postępowania rekrutacyjnego
zapoznawać się na bieŜąco z wiadomościami przekazywanymi na jego osobiste
konto rekrutacyjne.
4. SGH nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z
informacjami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

Rozdział 3
Postępowanie rekrutacyjne
§ 11
Cudzoziemcy mogą podejmować studia wyŜsze na zasadach innych niŜ obowiązujące
obywateli polskich, pod warunkiem:
1) posiadania wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wykazania się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem
lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na
obranym kierunku i formie kształcenia;
3) posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym
Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

§ 12
1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują
się jednym z poniŜszych dokumentów:
a) polskim świadectwem dojrzałości;
b) dyplomem International Baccalaureate;
c) dyplomem European Baccalaureate;
d) zalegalizowanym

lub

opatrzonym

apostille

świadectwem

lub

innym

dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o
przyjęcie na studia w uczelniach kaŜdego typu w państwie, w którego
systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równowaŜny
odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w
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sprawie

nostryfikacji

uzyskanych

za

świadectw

granicą,

szkolnych

albo

i

uznanym,

świadectw
na

maturalnych

podstawie

umowy

międzynarodowej, za równowaŜny odpowiedniemu polskiemu świadectwu
dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują się
jednym z poniŜszych dokumentów:
a) dyplomem magistra, licencjata, inŜyniera lub równorzędnym wydanym przez
polską uczelnię;
b) zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem
ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego
stopnia w państwie, w którym został wydany.

§ 13
1. Warunkiem podjęcia studiów prowadzonych w języku polskim jest ponadto:
1) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku
polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa
wyŜszego, albo
2) posiadanie

certyfikatu

znajomości

języka

polskiego

wydanego

przez

Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
Obcego, albo
3) złoŜenie testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka polskiego przed komisją
powołaną przez Rektora.
Warunku określonego w zdaniu poprzedzającym nie musi spełnić cudzoziemiec,
który posiada polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów
wyŜszych prowadzonych w języku polskim.
2. Podjęcie studiów prowadzonych w języku angielskim wymaga złoŜenia przez
cudzoziemca jednego z dokumentów wymienionych w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

§ 14
1. Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach innych niŜ obowiązujące obywateli
polskich mogą być przyjęci na studia w następujących trybach:
1) na podstawie adresowanego do SGH skierowania:
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a) Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM),
jeŜeli zostali zakwalifikowani przez BUWiWM na studia bez konieczności
odbycia kursu przygotowawczego z języka polskiego, albo
b) upowaŜnionego przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyŜszego
kierownika jednostki, w której cudzoziemcy, skierowani przez BUWiWM,
odbyli kurs przygotowawczy z zakresu języka polskiego;
2) na podstawie aplikowania o przyjęcie na studia w trybie indywidualnym;
3) stosownie do postanowień umów zawartych przez SGH z podmiotami
zagranicznymi.
2. Warunkiem przyjęcia na studia w trybach wskazanych w ust. 1 jest uprzednia,
terminowa rejestracja cudzoziemca w Systemie Rejestracji Cudzoziemców,
równoznaczna ze złoŜeniem podania o przyjęcie na studia oraz spełnienie
warunków określonych w zarządzeniu.

§ 15
1. Rekrutacja

na

studia

pierwszego

stopnia

jest

prowadzona

na

studia

rozpoczynające się w semestrze zimowym, z zastrzeŜeniem ust. 3.
2. Rekrutacja na studia drugiego stopnia moŜe być prowadzona takŜe na studia
rozpoczynające się w semestrze letnim.
3. Przyjęcia na studia na podstawie umów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, mogą
być prowadzone w terminach określonych w tych umowach.

§ 16
1. Harmonogram rekrutacji prowadzonych w ramach trybów określonych w § 14 pkt.
1 i 2, w szczególności terminy rejestracji w Systemie Rejestracji Cudzoziemców i
przyjmowania

skierowań,

złoŜenia

wymaganych

dokumentów

i

termin

przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ze znajomości języka polskiego, jak
równieŜ kierunki studiów objęte rekrutacją określa się w drodze zarządzeń Rektora
w terminie do 15 lutego w przypadku rekrutacji na studia rozpoczynające się w
semestrze zimowym oraz do 31 października w przypadku rekrutacji na studia
rozpoczynające się w semestrze letnim. Zarządzenia, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej SGH oraz są
przekazywane do wiadomości instytucji określonych w § 14 pkt 1.
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2. Zarządzenia Rektora, o których mowa w ust. 1, mogą określić maksymalną liczbę
cudzoziemców, którzy mogą być przyjęci na studia na zasadach innych niŜ
obowiązujące obywateli polskich (dalej „limit miejsc”) − na studia pierwszego lub
drugiego stopnia, a takŜe na poszczególne formy lub kierunki studiów oraz z
uwzględnieniem poszczególnych trybów rekrutacji określonych w § 14.

§ 17
1. JeŜeli zarządzenie Rektora, o którym mowa w § 16, nie określa limitu miejsc,
kwalifikowani do przyjęcia na studia są wszyscy cudzoziemcy, którzy złoŜyli w
terminie dokumenty wymagane przepisami niniejszego zarządzenia, włącznie z
dokumentami potwierdzającymi znajomość odnośnego języka, stosownie do § 13
ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, bądź zdali test kwalifikacyjny, o którym mowa w § 13 ust. 1
pkt 3.
2. JeŜeli zarządzenie Rektora, o którym mowa w § 16, wprowadza limit miejsc,
jednocześnie określa regułę kwalifikacji przyjęć inną niŜ ustalona w ust. 1.

§ 18
Dokumenty określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia naleŜy dostarczyć
do Działu Rekrutacji i Promocji osobiście lub przez posłańca za pokwitowaniem lub
pocztową przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie
ustalonym

w

harmonogramie

rekrutacji,

z

zastrzeŜeniem

§ 19 ust. 4.

§ 19
1. Przyjęcie na studia następuje na podstawie decyzji Rektora, w której określa się w
szczególności warunki finansowe odbywania studiów, stosownie do § 4 ust. 2.
2. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia jest decyzją ostateczną, jednak
cudzoziemcowi przysługuje prawo złoŜenia do Rektora, w terminie czternastu dni
od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Od decyzji Rektora w sprawie przyjęcia na studia podjętej po ponownym
rozpatrzeniu sprawy przysługuje cudzoziemcowi skarga do sądu administracyjnego
w terminie trzydziestu dni od doręczenia decyzji Rektora.
4.

Cudzoziemiec, który nie dostarczył wymaganego zaświadczenia o nostryfikacji
świadectwa moŜe być przyjęty na studia wyłącznie na podstawie decyzji Rektora
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wydanej z

zastrzeŜeniem

obowiązku

dostarczenia

do SGH powyŜszego

zaświadczenia w terminie określonym w § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego powołanego w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia. JeŜeli
cudzoziemiec nie dokona czynności złoŜenia powyŜszego zaświadczenia, decyzja
o przyjęciu na studia podlega uchyleniu stosownie do art. 162 ust. 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego, a wniesiona przez niego opłata za naukę nie
podlega zwrotowi w części dotyczącej pierwszego semestru studiów.

§ 20
1. Dział Rekrutacji i Promocji powiadamia cudzoziemca o treści decyzji w sprawie
przyjęcia na studia oraz określa termin, w którym moŜe on odebrać osobiście tę
decyzję w siedzibie SGH chyba, Ŝe w internetowym Systemie Rejestracji
Cudzoziemców nie zadeklarował osobistego odbioru decyzji.
2. JeŜeli decyzja w sprawie przyjęcia na studia nie została doręczona przez
pracownika SGH cudzoziemcowi w siedzibie SGH w terminie określonym w
powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, lub cudzoziemiec nie zadeklarował
osobistego odbioru decyzji w internetowym Systemie Rejestracji Cudzoziemców,
decyzję Rektora doręcza się przez pocztę za pokwitowaniem, wysyłając ją na
adres do korespondencji podany przez cudzoziemca podczas internetowej
rejestracji w Systemie Rejestracji Cudzoziemców lub w sposób określony w
umowie, o której mowa w § 14 ust. 3.
3. Podpisane przez Rektora listy osób przyjętych na poszczególne formy i kierunki
studiów wywiesza się w siedzibie SGH oraz publikuje na stronie internetowej SGH.

§ 21
JeŜeli umowy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, przewidują inne niŜ określone w
niniejszym

zarządzeniu

warunki

podejmowania

przez

cudzoziemców studiów

organizowanych lub współorganizowanych przez SGH, stosuje się postanowienia
powołanych umów w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 22
W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszym zarządzeniu a odnoszących się do
rekrutacji cudzoziemców na studia decyduje Rektor.
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Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 23
Traci moc zarządzenie Rektora nr 15 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie warunków
i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŜszych w SGH na zasadach
innych niŜ obowiązujące obywateli polskich.

§ 24
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
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