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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.316.2018 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 68 

z dnia 21 grudnia 2018 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 8 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad prowadzenia studiów podyplomowych 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 322 

Senatu SGH z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu studiów 

podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządza się, co 

następuje:  

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 8 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad 

prowadzenia studiów podyplomowych, z późn. zm., zwanym dalej zarządzeniem, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z Regulaminem studiów 

podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stanowiącym 

załącznik do uchwały nr 322 Senatu SGH z dnia 21 listopada 2018 r.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Wątpliwości i spory związane z realizacją zasady określonej w ust. 2 

rozstrzyga Rektor, stosując zasadę pierwszeństwa studiów uruchomionych 

wcześniej.”, 

 

 



2 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3b w brzmieniu: 

„3a.Z inicjatywą utworzenia studiów podyplomowych występuje do dziekana 

kolegium kierownik jednostki organizacyjnej kolegium.  

3b.Dokumentację niezbędną do utworzenia studiów podyplomowych oraz 

weryfikacji efektów uczenia się przygotowuje jednostka, o której mowa  

w ust. 3a. Dokumentacja ta zawiera: 

1) nazwę studiów; 

2) czas trwania studiów; 

3) termin uruchomienia pierwszej edycji studiów; 

4) projekt programu studiów, przygotowany zgodnie ze wzorem 

określonym przez prorektora właściwego ds. studiów podyplomowych, 

zawierający efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych 

uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy 

Kwalifikacji, zwanej dalej „PRK”, na poziomie 6, 7 albo 8 PRK 

określone w odpowiednich przepisach oraz sposoby ich weryfikacji,  

w tym: 

a) ogólną liczbę punktów ECTS oraz godzin, niezbędną do ich 

zdobycia, z uwzględnieniem godzin zajęć dydaktycznych 

wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich  

i słuchaczy, 

b) warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów; 

5) listę proponowanych wykładowców, spełniających kryteria, o których 

mowa w § 3 ust. 1; 

6) umowę albo projekt umowy w sprawie zorganizowania studiów 

podyplomowych dla odbiorcy instytucjonalnego – w przypadku studiów 

podyplomowych, które mają być prowadzone dla takiego odbiorcy; 

7) projekt kosztorysu przygotowany zgodnie ze wzorem określonym  

w odrębnym zarządzeniu Rektora.”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.Ogłoszenia utworzenia studiów podyplomowych dokonuje, na wniosek 

dziekana kolegium, Rektor w formie decyzji. Wydanie decyzji poprzedza 

ustalenie przez Senat programu studiów.”, 
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e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a.Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera dokumentację, o której mowa  

w ust. 3b pkt 1-6.”, 

f) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.Rozpoczęcie rekrutacji na studia podyplomowe i ich uruchomienie 

następuje na podstawie decyzji dziekana, po zatwierdzeniu kosztorysu 

przez Rektora.”, 

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13.W przypadku nieuruchomienia pierwszej edycji studiów podyplomowych  

w ciągu dwóch lat od dnia upływu terminu na jej uruchomienie, 

określonego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, dziekan kolegium 

informuje o tym Rektora, który wydaje decyzję w sprawie likwidacji studiów 

podyplomowych.”, 

h) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14.W przypadku nieuruchomienia kolejnej edycji studiów podyplomowych  

w ciągu dwóch kolejnych lat akademickich, dziekan kolegium informuje  

o tym Rektora, który wydaje decyzję w sprawie likwidacji studiów 

podyplomowych.”; 

2) w § 2 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odpowiada za organizację procesu dydaktycznego, umożliwiającą realizację 

programu i osiągnięcie założonych efektów uczenia się;”; 

3) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.Zajęcia w ramach studiów podyplomowych prowadzone są przez osoby 

zatrudnione w SGH lub osoby spoza SGH, które ukończyły studia II stopnia 

lub równorzędne. Odstępstwa od tej zasady mogą dotyczyć jedynie 

wybitnych praktyków gospodarczych.”, 

b) uchyla się ust. 2; 

4) w załączniku nr 3 do zarządzenia pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) rozliczanie finansowe studiów;”. 

 

 

 

 



4 

§ 2 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

               REKTOR 

 

 

        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


