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ZARZĄDZENIE NR 33
z dnia 16 lipca 2014 r.

zmieniające zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów
pierwszego i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku
z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 1 września
2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków
wydawania

oraz

niezbędnych

elementów

dyplomów

ukończenia

studiów

i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
(Dz. U. nr 196 poz. 1167) i rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201
poz. 1188) oraz w związku z uchwałą nr 58 z dnia 19 grudnia 2012 r. Senatu SGH
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego
stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zarządza się, co następuje:

§1
W załączniku nr 3 do zarządzenia Rektora nr 38 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie
zasad wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz
suplementu do dyplomu wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „w punkcie 2.3. wpisuje się „ Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie”, „publiczna uczelnia akademicka;”
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2) w § 3 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „w punkcie 3.1. wpisuje się: „studia
pierwszego stopnia” lub „studia drugiego stopnia” − stosownie do uzyskanych
kwalifikacji;”;
3) w § 3 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„w punkcie 3.3. wpisuje się odpowiednio:
a) „w wyniku postępowania kwalifikacyjnego”, jeśli chodzi o studia pierwszego
stopnia,
b) „w wyniku postępowania kwalifikacyjnego i na podstawie posiadanego
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, dyplomu ukończenia
studiów drugiego stopnia, dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu
zawodowego inŜyniera lub równorzędnego wydanego przez polską uczelnię
lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego
dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia
studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany”,
jeśli chodzi o studia drugiego stopnia w języku angielskim (w tym na
kierunku ekonomiczna analiza prawa w ramach programu European
Master in Law and Economics),
c) „na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i posiadanego
dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, dyplomu ukończenia
studiów drugiego stopnia, dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu
zawodowego inŜyniera lub równorzędnego wydanego przez polską uczelnię
lub zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego
dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia
studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany”, jeśli chodzi
o studia drugiego stopnia w języku polskim,
d) „na podstawie skierowania z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej”, jeśli chodzi o stypendystów Rządu Polskiego.”;
4) w § 3 ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„w punkcie 4.3. wpisuje się odpowiednio:
a) dla absolwentów studiów drugiego stopnia w formie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych tekst:
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„Studia drugiego stopnia w SGH są prowadzone w ramach kierunków
studiów; kandydat na studia drugiego stopnia dokonuje wyboru kierunku
w trakcie rekrutacji.”,

po tekście wpisuje się w formie tabelarycznej wyniki osiągnięte przez
absolwenta w toku zajęć w SGH wg wzoru:

Lp.

Sygnatura

Tytuł zajęć

Ocena

Punkty ECTS

b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w formie studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych tekst:
„Na studiach pierwszego stopnia studenci początkowo realizują wspólny
program podstawowy, a następnie studiują na wybranym kierunku studiów.”,

po tekście wpisuje się w formie tabelarycznej wyniki osiągnięte przez
absolwenta w toku zajęć w SGH wg wzoru:

Lp.

Sygnatura

Tytuł zajęć

Ocena

Punkty ECTS
„

§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania

REKTOR

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
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