
załącznik do zarządzenia Rektora  
nr 9 dnia 7 lutego 2013 r. 

 
 

Zasady sporządzania suplementu do dyplomu 
 
 

§ 1 
1. Suplement sporządzony jest na podstawie danych znajdujących się w bazie 

danych systemu ALBS, z wyjątkiem danych koniecznych do wypełnienia części 
VI.1 suplementu, które dostarcza student najpóźniej w dniu egzaminu 
dyplomowego. 

2. Wzór Oświadczenia o dodatkowej działalności studenta, określony jest  
w załączniku nr 3 do zarządzenia. 

 
§ 2 

Podpisany suplement wydawany jest wraz z dyplomem przez właściwy dziekanat. 
 

§ 3 
1. W części wstępnej suplementu umieszcza się nazwę Uczelni w brzmieniu 

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie” oraz numer wpisany w dyplomie 
zgodnie z brzmieniem nadanym w Księdze dyplomów SGH. 

2. W dziale I suplementu: 
1) w punktach 1 i 2 – wpisuje się dane osobowe absolwenta zgodnie z danymi  

w dyplomie; wpisu dokonuje się wielkimi literami; 
2) w punkcie 3 wpisuje się datę urodzenia cyframi w formacie „00/00/0000” 

(dzień, miesiąc, rok); 
3) w punkcie 4 wpisuje się numer albumu. 

3. W dziale II suplementu: 
1) w punkcie 1 wpisuje się numer dyplomu ukończenia studiów; 
2) w punkcie 2 wpisuje się „licencjat” albo „magister” – zgodnie z dyplomem; 
3) w punkcie 3 w pierwszym wierszu wpisuje się nazwę kierunku studiów  

w brzmieniu zgodnym z dyplomem; w drugim wierszu wpisuje się  
w mianowniku nazwy specjalności, kolejne specjalności rozdziela się 
przecinkiem; 

4) w punkcie 4 wpisuje się „Szkoła Główna Handlowa w Warszawie”; 
5) w punkcie 5 wpisuje się – w zaleŜności od sytuacji dotyczącej studenta – 

nazwę jednej lub kilku uczelni, w której/których realizowana była i została 
uznana część studiów kończonych w SGH oraz status prawny tej/tych uczelni, 
tj. czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna; w przypadku, gdy była to 
uczelnia zagraniczna, jej nazwę podaje się w oryginalnym brzmieniu  
z zachowaniem polskiej pisowni; w przypadku absolwenta magisterskiego 
programu podwójnego dyplomu podaje się nazwę własną programu; 

6) w punkcie 6 jako język wykładowy wpisuje się: 
a) „polski”, a jeśli student zaliczył w SGH takŜe przedmioty wykładane  

w innych językach (nie dotyczy to lektoratów), dodaje się takŜe po przecinku 
nazwę tego języka; informacja w tym punkcie dotyczy wyłącznie wykładów 
realizowanych w SGH i nie obejmuje studiów za granicą, albo 

b) „angielski” dla studiów pierwszego lub drugiego stopnia w języku 
angielskim. 

4. W dziale III suplementu: 
1) w punkcie 1 wpisuje się „wyŜsze magisterskie” lub „wyŜsze licencjackie” – 

stosownie do uzyskanego w dyplomie tytułu zawodowego; 
2) w punkcie 2 wpisuje się 3 lata (dla studiów pierwszego stopnia), 2 lata  

(dla studiów drugiego stopnia); 



3) w punkcie 3 wpisuje się odpowiednio: 
a) „w wyniku postępowania kwalifikacyjnego”, jeśli chodzi o studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia w języku angielskim (w tym na kierunku 
ekonomiczna analiza prawa w ramach programu European Master in Law 
and Economics),  

b) „na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego”, jeśli chodzi  
o studia drugiego stopnia w języku polskim, 

c) „na podstawie skierowania z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany 
Międzynarodowej”, jeśli chodzi o stypendystów Rządu Polskiego. 

5. W dziale IV suplementu: 
1) w punkcie 1 wpisuje się odpowiednio: „studia stacjonarne”, „studia 

niestacjonarne”; 
2) w punkcie 2 wpisuje się „oparte na programach kształcenia zatwierdzonych 

uchwałami Senatu SGH zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”; 
3) w punkcie 3 wpisuje się odpowiednio: 

a) dla absolwentów studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich)  
w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych tekst: 
„Studia magisterskie w SGH są prowadzone w ramach kierunków studiów; 
kandydat na studia magisterskie dokonuje wyboru kierunku w trakcie 
rekrutacji.”, 
 
 

po tekście wpisuje się w formie tabelarycznej wyniki osiągnięte przez 
absolwenta w toku zajęć w SGH wg wzoru: 

 
Lp. Sygnatura Tytuł zajęć Ocena Punkty ECTS 

 
b) dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów licencjackich)  

w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych tekst: 
„Na studiach licencjackich studenci początkowo realizują wspólny program 
podstawowy, a następnie studiują na wybranym kierunku studiów.”, 

 
po tekście wpisuje się w formie tabelarycznej wyniki osiągnięte przez 
absolwenta w toku zajęć w SGH wg wzoru: 

 
Lp. Sygnatura Tytuł zajęć Ocena Punkty ECTS 

 
4) w punkcie 4 wpisuje się skalę ocen: „Do dnia 30 września 2012 r. 

obowiązywała siedmiostopniowa skala ocen, 5,5 – celujący (najwyŜsza); 5,0 – 
bardzo dobry; 4,5 – dobry plus; 4,0 – dobry; 3,5 – dostateczny plus; 3,0 – 
dostateczny (najniŜsza zaliczająca) i 2,0 – niedostateczny (niezaliczająca). 
Oceny uzyskane według tej skali oznaczone są w tabelarycznym zestawieniu 
wyników gwiazdką. 
Od dnia 1 października 2012 r. obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, 5,0 – 
bardzo dobry (najwyŜsza); 4,5 – dobry plus; 4,0 – dobry; 3,5 – dostateczny 
plus; 3,0 – dostateczny (najniŜsza zaliczająca) i 2,0 – niedostateczny 
(niezaliczająca).”. 

5) w punkcie 5 wpisuje się ostateczny wynik studiów obliczony zgodnie  
z Regulaminem studiów z uwzględnieniem, w razie potrzeby, przeliczenia  
z siedmiostopniowej na sześciostopniową skalę ocen; w odniesieniu do studiów 
prowadzonych na podstawie wiąŜących SGH umów ostateczny wynik studiów 
określa się zgodnie z postanowieniami tych umów lub wydanymi w ich 
wykonaniu zarządzeniami Rektora. 



6. W dziale V suplementu: 
1) w punkcie 1 wpisuje się „magisterskie i podyplomowe”, gdy chodzi  

o absolwentów studiów pierwszego stopnia albo „podyplomowe, doktoranckie”, 
gdy chodzi o absolwentów studiów drugiego stopnia; 

2) w punkcie 2 wpisuje się „nie dotyczy”. 
7. W dziale VI suplementu: 

1) w punkcie 1 wpisuje się dane z Oświadczenia o dodatkowej działalności 
studenta stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia; 

2) w punkcie 2 wpisuje się: „www.sgh.waw.pl”. 
8. W dziale VII druku suplementu: 

1) w punkcie 1 wpisuje się datę podpisania suplementu; 
2) w punkcie 2 odciska się pieczęć zawierającą nazwę „Dziekan” oraz imię, 

nazwisko i tytuł naukowy. 
9. W dziale VIII wpisuje się tekst: 
 

„INFORMACJA O KRAJOWYM SYSTEMIE SZKOLNICTWA WYśSZEGO 
1. Kryterium dostępu do szkolnictwa wyŜszego 

Łączny czas kształcenia do momentu ukończenia szkoły dającej moŜliwość 
przystąpienia do egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) wynosi  
12–15 lat. Po zdaniu egzaminu dojrzałości (egzaminu maturalnego) 
absolwenci otrzymują świadectwo dojrzałości upowaŜniające do ubiegania 
się o przyjęcie do szkoły wyŜszej. 

 
2. System szkolnictwa wyŜszego 

System szkolnictwa i podstawy jego funkcjonowania określa ustawa  
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym. Przepisy tej ustawy 
stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyŜszych, a prowadzenie 
kształcenia odbywa się na tych samych zasadach i po spełnieniu tych samych 
warunków. Uczelnie, niezaleŜnie od ich statusu, dzielą się na uczelnie 
akademickie oraz uczelnie zawodowe. 
Uczelnia akademicka to uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka 
organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora. 
Uczelnia zawodowa to uczelnia prowadząca studia pierwszego lub drugiego 
stopnia albo jednolite studia magisterskie, nieposiadająca uprawnienia do 
nadawania stopnia naukowego doktora. 
Studia w uczelniach prowadzone są jako studia pierwszego stopnia, studia 
drugiego stopnia lub studia jednolite magisterskie oraz studia doktoranckie 
(studia trzeciego stopnia). 
Studia pierwszego stopnia, czyli studia licencjackie trwają od sześciu do ośmiu 
semestrów, a studia inŜynierskie siedem lub osiem semestrów. 
Studia drugiego stopnia trwają trzy lub cztery semestry, a jednolite studia 
magisterskie od dziewięciu do dwunastu semestrów. 
Studia doktoranckie trwają nie dłuŜej niŜ cztery lata i ich uczestnicy otrzymują 
świadectwa ukończenia studiów doktoranckich. W odrębnym trybie uzyskują 
stopień naukowy doktora lub stopień doktora w zakresie sztuki. 
Studia wyŜsze oraz studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia 
stacjonarne lub jako studia niestacjonarne. 

 
3. Tytuły nadawane absolwentom szkół wyŜszych 

− licencjat, licencjat pielęgniarstwa lub licencjat połoŜnictwa, inŜynier, 
inŜynier poŜarnictwa, inŜynier architekt, oraz inŜynier architekt krajobrazu – 
nadawane absolwentom studiów pierwszego stopnia; 

− magister oraz tytuły równorzędne: magister sztuki, magister farmacji, 



magister inŜynier, magister inŜynier architekt, magister inŜynier architekt 
krajobrazu, magister inŜynier poŜarnictwa, magister pielęgniarstwa, 
magister połoŜnictwa, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii. 

 
4. Punkty zaliczeniowe 

Liczba punktów ECTS przewiedziana planem studiów dla semestru wynosi od 
27 do 33, natomiast dla roku studiów – 60. Liczba punktów dla ukończenia 
studiów pierwszego stopnia wynosi 180–240, dla ukończenia studiów 
drugiego stopnia – 90–120, dla ukończenia zaś jednolitych studiów 
magisterskich – 270–360. 

 
5. Stopnie naukowe, stopnie w zakresie sztuki, tytuł naukowy, tytuł w zakresie 

sztuki 
Stopniami naukowymi są stopnie doktora i doktora habilitowanego określonej 
dziedziny nauki w zakresie danej dyscypliny naukowej. 
Stopniami w zakresie sztuki są stopnie doktora i doktora habilitowanego 
określonej dziedziny sztuki w zakresie danej dyscypliny artystycznej. Stopnie 
naukowe nadają jednostki szkół wyŜszych, Polskiej Akademii Nauk oraz 
jednostki badawczo-rozwojowe, zgodnie z uprawnieniami uzyskanymi  
w odrębnym trybie. Tytułem naukowym jest tytuł profesora określonej 
dziedziny nauki, tytułem w zakresie sztuki jest tytuł profesora określonej 
dziedziny sztuki. Tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej.”. 

 
§ 4 

Suplement, odpis, odpis w języku obcym oraz odpis przeznaczony do akt powinien 
być w lewym górnym rogu, zszyty i opieczętowany pieczęcią urzędową Uczelni  
w sposób uniemoŜliwiający wymianę kart. 

 
§ 5 

Do ustalenia statusu prawnego uczelni zagranicznych, o którym mowa w § 3 ust. 3 
pkt 5, zobowiązane jest Centrum Programów Międzynarodowych. 


