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Załącznik do zarządzenia Rektora  
nr 54 z dnia 5 października 2018 r. 

 

ZASADY NABORU I DYPLOMOWANIA STUDENTÓW ORAZ 

ORGANIZACJI STUDIÓW QUANTITATIVE ECONOMIC METHODS 

Rozdział 1 

Nabycie praw studenta w SGH 

§ 1 

1. Przyjęcia na studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zwanej 

dalej SGH lub Uczelnią, na kierunku ekonomia na specjalności Quantitative 

Economic Methods, zwanych dalej QEM, dokonuje Rektor w drodze decyzji 

podejmowanej w oparciu o wyniki rekrutacji realizowanej na podstawie 

porozumienia QEM Consortium Agreement Models and Methods of Quantitative 

Economics z dnia 9 lutego 2018 r., zwanego dalej QEM Consortium Agreement. 

Wzór decyzji, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik do Zasad. 

2. Warunkiem wydania decyzji o przyjęciu na studia jest udostępnienie przez 

Sekretariat QEM kopii dokumentów, na podstawie których kandydat został przyjęty 

na studia QEM. Poświadczenia tych dokumentów w imieniu Uczelni dokonuje 

koordynator programu QEM w SGH. W stosunku do kandydatów nie stosuje się 

przepisów rekrutacyjnych dotyczących znajomości języka polskiego. 

3. Decyzja o przyjęciu na studia zawiera: 

1) zgodę na realizację programu QEM w języku angielskim; 

2) zgodę na realizację seminarium magisterskiego w wymiarze godzin określonym 

w QEM Consortium Agreement; 

3) zgodę na przygotowanie pracy magisterskiej w języku angielskim; 

4) ewentualną zgodę na zwolnienie z opłat za studia. 

4. Uprawnienia i obowiązki studentów programu QEM w zakresie nieuregulowanym  

w QEM Consortium Agreement określa Regulamin studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w SGH oraz inne regulacje wewnętrzne SGH. 

5. Informację o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia koordynator programu QEM 

w SGH przekazuje Dziekanatowi Studium Magisterskiego. 

6. Studenci pierwszego semestru kierunku ekonomia w SGH mogą przystąpić do 

programu QEM w wyniku dodatkowej rekrutacji realizowanej w grudniu pierwszego 
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semestru, na bazie wyników wspólnych egzaminów przeprowadzanych w ramach 

konsorcjum QEM. 

Rozdział 2 

Zasady dokumentacji osi ągnięć studenta 

§ 2 

1. Z chwilą przyjęcia na studia Dziekanat Studium Magisterskiego zakłada teczkę akt 

osobowych studenta, w której umieszcza dokumenty otrzymane z Sekretariatu QEM 

i dokumenty wymagane przez polskie przepisy prawa oraz nadaje numer albumu. 

2. Do systemu rejestracji indywidualnych osiągnięć studenta (ALBS) wpisywane są 

zarówno przedmioty realizowane w SGH, jak i przedmioty realizowane w uczelni 

partnerskiej, które uznane zostaną przez koordynatora programu QEM w SGH za 

zrealizowane. Oceny są przeliczane zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do QEM 

Consortium Agreement. 

3. Student zobowiązany jest zrealizować przedmioty określone w programie QEM, 

stanowiącym załącznik do QEM Consortium Agreement. Studenci będący 

obcokrajowcami zobowiązani są do zrealizowania podczas pobytu w SGH zajęć  

z języka polskiego oferowanych przez CNJO. 

4. Punktacja ECTS za przedmioty realizowane w ramach programu QEM powinna 

uwzględniać różnice w punktacji ECTS u poszczególnych partnerów konsorcjum. 

Rozdział 3 

Egzaminy semestralne i ich ocena 

§ 3 

1. Koordynator programu QEM w SGH odpowiada za przeprowadzenie egzaminów 

zgodnie z zasadami programu. 

2. Egzaminy składane są w języku angielskim, zaś uzyskane oceny przeliczane są 

według skali, zgodnie z tabelą, o której mowa w § 2 ust. 2. 

Rozdział 4 

Seminarium magisterskie, praca magisterska i dyplom  

§ 4 

1. Student dokonuje wyboru promotora/ów pracy magisterskiej zgodnie z zasadami 

zawartymi w QEM Consortium Agreement. 

2. Seminarium magisterskie jest realizowane w trybie ustalonym z promotorem/-ami. 
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3. Student zobowiązany jest do napisania pracy magisterskiej zgodnie z zasadami 

zawartymi w QEM Consortium Agreement. 

4. Zgodnie z zasadami zawartymi w QEM Consortium Agreement, pracę magisterską 

przygotowuje się, a egzamin magisterski składa się w języku angielskim. 

5. Po ukończeniu programu student otrzymuje dyplom i suplement do dyplomu, 

zgodnie z trybem i wzorem zawartym w załącznikach do QEM Consortium 

Agreement. 

Rozdział 5 

Zasady uruchamiania i rozliczania przedmiotów progr amu QEM 

§ 5 

1. Koordynator programu QEM w SGH informuje Dziekanat Studium Magisterskiego  

o planowanym uruchomieniu przedmiotów z programu QEM przed rozpoczęciem 

zapisów na zajęcia na kolejny semestr. Przy uruchamianiu przedmiotów programu 

QEM w SGH nie obowiązują limity zapisów wskazane w regulacjach wewnętrznych 

SGH. 

2. Rozliczanie uruchomionych przedmiotów programu QEM do pensum nauczycieli 

akademickich odbywa się zgodnie z pełną liczbą godzin bez względu na liczbę 

zapisanych studentów. 

3. Każdy z koordynatorów programu QEM w SGH otrzymuje dodatek do pensum  

w wysokości 30 godzin rozliczeniowych. 

Rozdział 6 

Inne 

§ 6 

1. W sprawach nieobjętych Zasadami zastosowanie mają postanowienia zawarte  

w QEM Consortium Agreement oraz polskie przepisy prawa i regulacje wewnętrzne 

SGH. 

2. Rolę koordynatorów programu QEM w SGH pełnią: 

1) dr hab. Małgorzata Knauff, prof. SGH; 

2) dr hab. Łukasz Woźny, prof. SGH. 


