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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie  

ADOIL/AZOWA-0161/ZR-48-361/14 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 48 

z dnia 21 listopada 2014 r. 
 

w sprawie Informatycznego Systemu Studiów Podyplomowych 

 

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

 

§ 1 

1. Studia podyplomowe prowadzone są w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

z zastosowaniem Informatycznego Systemu Studiów Podyplomowych (dalej: 

„ISSP”). 

2. ISSP jest informatycznym narzędziem w postaci programu komputerowego, 

wspomagającego organizację, prowadzenie i zarządzanie studiami 

podyplomowymi. 

3. Przy pomocy ISSP:  

1) prowadzona jest rekrutacja na studia; 

2) prowadzona jest obsługa informacyjna i administracyjna toku studiów,                 

a w szczególności:  

a) zamieszczane są informacje o: programie studiów, harmonogramie 

poszczególnych sesji, wykładowcach oraz materiałach dydaktycznych, 

b) prowadzona jest komunikacja ze słuchaczami, a w szczególności 

zamieszczane są informacje o: zaliczeniach, obecnościach (wprowadzane 

na podstawie list obecności), ocenach z egzaminów, akceptacji promotora 

i jego ocenie pracy końcowej, recenzji i ocenie recenzenta pracy 

końcowej, 

c) dokonywana jest ewaluacja studiów, a w szczególności udostępnienie 

słuchaczom ankiety dotyczącej oceny zajęć i toku studiów, 
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d) generowane są dokumenty związane z obsługą studiów,                                    

a w szczególności: zaświadczenia, faktury, karty egzaminacyjne, protokoły 

egzaminacyjne, protokoły egzaminów końcowych (z obron prac), 

potwierdzenie uzyskania ocen końcowych oraz raport z oceny zajęć i toku 

studiów.  

 

§ 2 

1. Kierownik, sekretarz studiów, osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne, promotorzy 

i recenzenci prac końcowych oraz inne osoby wykonujące czynności z zakresu 

dydaktyki lub organizacji studiów podyplomowych zobowiązani są do obsługi 

studiów z zastosowaniem ISSP.  

2. Dostęp do ISSP osobom wskazanym w ust. 1 zapewnia:  

1) Dział Rozwoju Oprogramowania, na podstawie decyzji Rektora o utworzeniu 

studiów oraz wniosku właściwego kierownika biura podstawowej jednostki 

organizacyjnej – w przypadku przydzielenia dostępu do ISSP kierownikowi 

studiów podyplomowych; 

2) kierownik studiów podyplomowych – w przypadku przydzielenia dostępu           

do ISSP innym osobom, niż kierownik studiów podyplomowych, wykonującym 

czynności, o których mowa w ust. 1. 

3. W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika studiów podyplomowych, 

Dział Rozwoju Oprogramowania udostępnia ISSP na podstawie wniosku 

właściwego kierownika biura podstawowej jednostki organizacyjnej. W przypadku 

zmiany osób pełniących inną funkcję niż funkcja kierownika studiów 

podyplomowych lub wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio ust. 2 pkt 2. 

4. Dostęp do ISSP może być przydzielony na wniosek kanclerza innym osobom niż 

wymienione w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione zakresem i rodzajem 

wykonywanych przez nie obowiązków, wynikających z umowy o pracę albo               

z innych umów łączących te osoby z SGH oraz z przepisów wewnętrznych aktów 

prawnych SGH. 

 

§ 3 

1. Wdrażanie ISSP pod względem informatycznym, dokonywanie zmian 

informatycznych, funkcjonalnych oraz konfiguracji ustawień ISSP, a także 
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szkolenie osób posługujących się ISSP, należą do zadań Działu Rozwoju 

Oprogramowania. 

2. Bieżąca obsługa techniczno-informatyczna ISSP, w tym monitorowanie 

prawidłowości jego funkcjonowania, a także dokonywanie czynności 

konserwacyjnych oraz naprawczych, należą do zadań Działu Infrastruktury 

Informatycznej. 

3. Kierownicy oraz sekretarze studiów są odpowiedzialni za wprowadzanie                      

i utrzymywanie w ISSP aktualnych danych. 

4. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 4, obowiązane są monitorować i uwzględniać 

dane zawarte w ISSP, o ile jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przez 

nie obowiązków wynikających z umowy o pracę albo z innych umów łączących     

te osoby z SGH oraz z przepisów wewnętrznych aktów prawnych SGH. 

 

§ 4 

Do przetwarzania danych osobowych w ISSP mają zastosowanie przepisy prawa oraz 

wewnętrzne akty prawne SGH, dotyczące ochrony danych osobowych.   

 

§ 5 

1. W terminie do 31 grudnia 2014 r. kierownicy studiów podyplomowych zobowiązani 

są do wprowadzenia do ISSP wymaganych danych dotyczących edycji studiów 

podyplomowych, na które rekrutacja rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2015 r.  

2. Przepisy zarządzenia stosuje się do edycji studiów podyplomowych, na które 

rekrutacja rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

3. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do edycji studiów podyplomowych, 

na które rekrutacja rozpoczęła się przed dniem 1 stycznia 2015 r., o ile inaczej nie 

postanowi kierownik studiów. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   REKTOR 
 
 
  

prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


