
REKTOR  

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

w Warszawie  
 

AZOWA-0161/ZR-38/13 

 
ZARZĄDZENIE 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 

1. Ustala się zasady wystawiania dyplomów ukończenia studiów pierwszego  

i drugiego stopnia oraz suplementu do dyplomu. 

2. Szczegółowe zasady sporządzania dyplomu ukończenia studiów pierwszego 

stopnia zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Szczegółowe zasady sporządzania dyplomu ukończenia studiów drugiego 

stopnia zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia. 



4. Szczegółowe zasady sporządzania suplementu do dyplomu zawiera załącznik  

nr 3 do zarządzenia. 

5. Oświadczenie o dodatkowej działalności studenta stanowi załącznik nr 4 do 

zarządzenia. 

§ 2 

1. Dyplom ukończenia studiów oraz suplement do dyplomu sporządza się po 

pozytywnym zakończeniu egzaminu dyplomowego, nie później niŜ w ciągu 30 dni. 

2. W odniesieniu do studiów prowadzonych na podstawie wiąŜących SGH umów datę 

egzaminu dyplomowego określa się zgodnie z postanowieniami tych umów lub 

wydanymi w ich wykonaniu zarządzeniami Rektora SGH. 

 

§ 3 

Oprócz oryginału dyplomu sporządza się: 

1) dwa odpisy dyplomu przeznaczone dla absolwenta; 

2) odpis dyplomu przeznaczony do akt; 

3) na wniosek absolwenta lub osoby upowaŜnionej dla właściwego programu 

(koordynatora/pełnomocnika Rektora), dodatkowe dwa odpisy dyplomu 

wystawiane w jednym z następujących języków: angielskim, francuskim, 

hiszpańskim, niemieckim lub rosyjskim; 

4) na wniosek absolwenta, odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język 

angielski; 

5) absolwentom kierunku ekonomiczna analiza prawa realizowanego  

w ramach programu European Master in Law and Economics oprócz oryginału 

dyplomu w języku polskim, oryginał w języku angielskim. 

 

§ 4 

1. Odpis dyplomu w języku obcym oraz odpis suplementu do dyplomu w języku 

angielskim (druk i wpisy) sporządza się w tłumaczeniu opracowanym przez 

Centrum Nauki Języków Obcych (CNJO) zgodnie z zasadami pisowni danego 

języka obcego i zasadami tłumaczenia dyplomów, zatwierdzonymi przez 

dyrektora CNJO. 

2. Tłumaczeniu nie podlegają dane osobowe absolwenta, miejsce urodzenia oraz 

tytuł zawodowy, które wpisuje się w tych odpisach w mianowniku. 

 



§ 5 

1. W przypadku gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia studiów student 

zmieni dane osobowe, do dyplomu wpisuje się: 

1) imię i nazwisko widniejące w złoŜonej do akt decyzji administracyjnej  

o zmianie tych danych; 

2) imię i nazwisko zgodne z aktem stanu cywilnego lub orzeczeniem sądowym. 

2. W przypadku gdy zmiana danych osobowych nastąpiła po terminie egzaminu 

dyplomowego, do dyplomu wpisuje się dane osobowe zgodne ze złoŜoną  

w aktach studenckich kopią dowodu osobistego (paszportu), chyba Ŝe zmiana 

imienia (imion) i nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej lub 

orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tych 

przypadkach wydaje się dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, po 

przedstawieniu decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu. 

 

§ 6 

1. Absolwent odbiera dyplom i odpisy we właściwym dziekanacie osobiście lub 

przez osobę legitymującą się jego upowaŜnieniem zawierającym potwierdzenie 

autentyczności podpisu absolwenta, dokonane przez Uczelnię lub notariusza. 

Pisemne potwierdzenie odbioru dyplomu oraz upowaŜnienie do odbioru dyplomu 

zostają dołączone do teczki akt osobowych studenta. 

2. W przypadkach szczególnych, w tym wynikających z wiąŜących SGH umów, 

Rektor moŜe upowaŜnić pracownika SGH do wydania dyplomu poza siedzibą 

Szkoły. W takim przypadku wydanie dyplomu następuje za pokwitowaniem na 

oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. Oświadczenie 

zostaje dołączone do teczki akt osobowych studenta. Wydanie dyplomu 

odnotowuje się w księdze dyplomów. 

3. Na wniosek absolwenta dyplom, moŜe być wydany za pośrednictwem poczty za 

zwrotnym poświadczeniem odbioru, z jednoczesnym odnotowaniem tego faktu  

w księdze dyplomów. Zwrotne poświadczenie odbioru zostaje dołączone do akt 

osobowych studenta. Wniosek nie jest wymagany, jeŜeli wynika to  

z zarządzenia Rektora SGH lub wiąŜącej SGH umowy. 

 

 

 



§ 7 

1. Księga dyplomów SGH z ciągłą numeracją wpisów zawiera następujące dane: 

1) liczbę porządkową – numer dyplomu; 

2) numer albumu; 

3) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) studenta; 

4) numer PESEL, numer paszportu lub innego dokumentu toŜsamości dla 

cudzoziemców;  

5) datę i miejsce urodzenia; 

6) jednostkę organizacyjną prowadzącą studia oraz datę immatrykulacji w SGH 

lub datę wydania przez dyrektora programu European Master in Law and 

Economics decyzji przyjęcia w pierwszej uczelni naleŜącej do konsorcjum 

programu European Master in Law and Economics lub, w przypadku 

magisterskiego programu podwójnego dyplomu, datę przyjęcia do pierwszej 

uczelni partnerskiej; 

7) kierunek studiów; 

8) datę egzaminu dyplomowego; 

9) tytuł zawodowy; 

10) datę odbioru dyplomu lub duplikatu dyplomu przez absolwenta. 

2 Po złoŜeniu przez studenta egzaminu dyplomowego właściwy dziekanat 

wprowadza dane studenta do Księgi dyplomów SGH.  

3. Księga dyplomów SGH przechowywana jest w wersji drukowanej po oprawie 

introligatorskiej w Dziale Nauczania, a jej wersja elektroniczna na serwerze SGH. 

Nadzór nad Księgą dyplomów SGH sprawuje kierownik Działu Nauczania. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu decyduje prorektor ds. dydaktyki  

i studentów. 

§ 9 

Tracą moc: 

1) zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad 

wystawiania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

2) zarządzenie Rektora nr 50 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 45 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 



3) zarządzenie Rektora nr 9 z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 45 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

4) zarządzenie Rektora nr 12 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 45 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

5) zarządzenie Rektora nr 24 z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 45 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

6) zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 1 września 2010 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 45 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

7) zarządzenie Rektora nr 44 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad 

wystawiania dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

8) zarządzenie Rektora nr 60 z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 44 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

9) zarządzenie Rektora nr 61 z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 45 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu; 

10) zarządzenie Rektora nr 9 z dnia 7 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 44 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zasad wystawiania 

dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 28 września 2013 r. 

 

 

               REKTOR 

 

 

          prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


