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SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

 

AZOWA-0161/ZR-42-274/13 

 

ZARZĄDZENIE NR 42 
z dnia 24 lipca 2013 r. 

 

w sprawie zasad naboru studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego na stacjonarne studia równoległe w SGH 

 

Na podstawie § 1 ust. 3 Regulaminu studiów w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 628 Senatu SGH z dnia  

25 kwietnia 2012 r., w związku z porozumieniem Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia  

20 lipca 2007 r. zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Na stacjonarne studia pierwszego stopnia w SGH, zwane dalej studiami 

równoległymi pierwszego stopnia, mogą być przyjęci studenci Wydziału Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zwani dalej studentami UW, którzy 

zaliczyli drugi semestr studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, 

uzyskali w toku dotychczasowych studiów średnią ocen co najmniej 4,0 i złoŜyli, 

nie później niŜ 30 czerwca danego roku, wniosek o przyjęcie na studia równoległe 

pierwszego stopnia. 

2. Przyjęcia studentów UW na studia równoległe pierwszego stopnia dokonuje  

w drodze decyzji prorektor ds. dydaktyki i studentów. 

3. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia równoległe pierwszego stopnia 

prowadzone w języku obcym moŜe stwierdzić konieczność sprawdzenia stopnia 

znajomości przez studenta UW języka obcego, ustalając termin i sposób 

poddania się sprawdzianowi. 

4. Osoba przyjęta na studia równoległe pierwszego stopnia jest obowiązana złoŜyć 

ślubowanie. 



 

5. Studenci UW przyjęci na studia równoległe pierwszego stopnia, którzy w toku tych 

studiów uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0, mogą po ich ukończeniu zostać 

przyjęci na stacjonarne studia drugiego stopnia w SGH, zwane dalej studiami 

równoległymi drugiego stopnia. Postanowienia ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 2 

1. W danym roku akademickim na studia równoległe, łącznie pierwszego i drugiego 

stopnia, moŜe zostać przyjętych nie więcej niŜ piętnastu studentów UW. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu do studentów UW 

przyjętych na studia równoległe pierwszego i drugiego stopnia stosuje się 

Regulamin studiów w SGH, z wyłączeniem § 17. 

3. Przyjęcie na studia równoległe pierwszego i drugiego stopnia, w trybie 

określonym w niniejszym zarządzeniu, nie stanowi podstawy do zwolnienia 

studentów UW z opłat za studia w SGH, do których wniesienia są zobowiązani na 

podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących odpłatności 

za studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych. Osoba przyjęta na studia 

równoległe pierwszego i drugiego stopnia jest zobowiązana podpisać z SGH 

odpowiednią umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
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prof. dr hab. Tomasz Szapiro 

 

  


