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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.20.2018 

ADOIL.021.20.2018 

ZARZĄDZENIE NR 7 
z dnia 19 stycznia 2018 r. 

 

w sprawie opracowania projektów zmian do programów studiów 

oraz organizacji procesu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia 

 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) i § 56 ust. 1 statutu 

SGH, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W związku z pracami nad optymalizacją procesu dydaktycznego  

w zakresie przygotowania ofert programowych i organizacji studiów pierwszego  

i drugiego stopnia oraz w celu zapewnienia jakości kształcenia w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie, należy uwzględniać następujące zasady: 

1) minimalna liczba godzin dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów jaką 

należy uwzględnić w programach i planach studiów na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych w trybie studiów popołudniowych wynosi 30 

dla przedmiotu; 

2) z wyłączeniem przedmiotów podstawowych, liczba godzin dydaktycznych dla 

jednego przedmiotu na studiach niestacjonarnych w trybie studiów sobotnio-

niedzielnych wynosi 50% liczby godzin na studiach stacjonarnych, w tym 

liczba godzin kontaktowych powinna wynosić 14. W celu prawidłowego 

zaplanowania procesu dydaktycznego, zajęcia należy czasowo rozłożyć  

z uwzględnieniem 7 zjazdów w semestrze. 

2. Istniejące w ofercie przedmioty niespełniające warunków określonych w ust. 1, 

powinny być łączone w merytorycznie spójne oferty zespołowe, w tym moduły 
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zajęć, lub ich wymiar godzinowy powinien być przeorganizowany,  

z uwzględnieniem nakładu pracy studenta, w ramach przypisanej do 

przedmiotów punktacji ECTS. Szczególnym rozwiązaniem może być 

zastosowanie w takich przypadkach formy blended learningu (zajęć  

e-learningowych dla uzupełniających godziny kontaktowe).  

3. W celu ułatwienia prawidłowego planowania przebiegu studiów przez Uczelnię  

i przez studentów, co najmniej 25% przedmiotów w ramach specjalizacji  

i programów kierunków powinno zawierać prerekwizyty (wykaz przedmiotów 

poprzedzających). Prerekwizyty, nie warunkując zapisów na przedmiot, wskazują 

wiedzę i umiejętności wymagane do jego realizacji. 

4. Dla prawidłowego planowania procesu dydaktycznego, programy kierunków 

studiów i programy specjalności powinny wskazywać optymalną sekwencję 

realizacji przedmiotów nimi objętych. 

§ 2 

Opiekunowie kierunków, w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów, są 

zobowiązani do: 

1) zaproponowania zmian w wymiarze godzinowym zajęć w celu uwzględniania 

zasad określonych w § 1 ust. 1 i 2; 

2) monitorowania treści i efektów kształcenia zawartych w sylabusach przedmiotów 

kierunkowych i związanych z kierunkiem, w celu uniknięcia powtarzania się 

efektów i treści; a w przypadku stwierdzenia powtarzania się efektów kształcenia  

i treści przypisanych do przedmiotów, zaproponowania zmian w sylabusach 

przedmiotów. 

§ 3 

W ramach przedmiotów podstawowych i kierunkowych zobowiązuje się 

koordynatorów przedmiotów do standaryzacji treści i wymagań egzaminacyjnych dla 

danego przedmiotu w celu zapewnienia porównywalności ocen z tego przedmiotu.  

§ 4 

W przypadku konieczności dokonania zmian w programach studiów związanych  

z wykonaniem niniejszego zarządzenia, opiekunowie kierunków zobowiązani są do 

zgłoszenia takiej konieczności właściwemu prorektorowi, który kieruje wniosek o ich 

dokonanie, zgodnie z procedurą określoną w odrębnych przepisach, w celu ich 

zatwierdzenia przez Senat SGH. 
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§ 5 

Opiekunowie kierunków, w porozumieniu z koordynatorami przedmiotów, są 

zobowiązani do: 

1) przedstawienia propozycji zmian w programach i planach studiów oraz 

organizacji procesu kształcenia mających na celu ich dostosowanie do zasad 

określonych w niniejszym zarządzeniu w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.; 

2) corocznej analizy procesu kształcenia, w celu zachowania jego zgodności  

z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu i bieżącego zgłaszania 

konieczności wprowadzenia odpowiednich korekt. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu jego podpisania. 
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dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


