
1 

Uchwała nr 412 

Senatu SGH  

z dnia 16 marca 2016 r. 

zmieniająca uchwałę nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie 

wytycznych tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i 

drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 3, 6 i 8 statutu SGH w związku z art. 11 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,  

z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr 217 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wytycznych 

tworzenia programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  art. 2 ust. 1 pkt 7-18i oraz pkt 18k-18o ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  

3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na 

określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. poz. 1370)”, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 

października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny 

programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz. U. poz. 1356).”; 

2) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 

Przy projektowaniu oraz zmienianiu programów kształcenia dla kierunków 

studiów, w tym dotyczących walidacji efektów kształcenia, stosuje się 

terminologię o następującym znaczeniu: 

1) poziom kształcenia – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia; 
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2) studia pierwszego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani 

kandydaci legitymujący się świadectwem dojrzałości, kończąca się 

uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia; 

3) studia drugiego stopnia – forma kształcenia, na którą są przyjmowani 

kandydaci mający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia kończąca się 

uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia; 

4) kwalifikacje – efekty kształcenia poświadczone dyplomem potwierdzającym 

uzyskanie zakładanych efektów kształcenia; 

5) kwalifikacje pierwszego stopnia – efekty kształcenia na studiach pierwszego 

stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata określonego 

kierunku studiów i profilu kształcenia potwierdzony odpowiednim dyplomem; 

6) kwalifikacje drugiego stopnia – efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia 

zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra określonego kierunku 

studiów i profilu kształcenia potwierdzony odpowiednim dyplomem; 

7) tytuł zawodowy – tytuł licencjata, tytuł magistra; 

8) obszar kształcenia – zasób wiedzy wyodrębniony stosownie do rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie 

obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  

i artystycznych; 

9) profil kształcenia – praktyczny profil kształcenia lub ogólnoakademicki profil 

kształcenia; 

10) praktyczny profil kształcenia – konstrukcja programu kształcenia zawierająca 

moduły zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych; 

11) ogólnoakademicki profil kształcenia – konstrukcja programu kształcenia 

zawierająca moduły zajęć służących zdobywaniu przez studenta 

pogłębionych umiejętności teoretycznych; 

12) kierunek studiów – wyodrębniona część jednego lub kilku obszarów 

kształcenia realizowana w sposób określony przez program kształcenia; 

13) program kształcenia – opis spójnych efektów kształcenia zgodny z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu 

kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi 

do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS; 



3 

14) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 

uzyskanych przez studenta w procesie kształcenia się; 

15) program studiów – opis procesu kształcenia prowadzącego do uzyskania 

zakładanych efektów kształcenia, obejmujący moduły kształcenia, plan 

studiów, wskazanie na ich formę, sumaryczne wskaźniki ilościowe i sposoby 

walidacji efektów kształcenia założonych dla programu kształcenia; 

16) forma studiów – studia stacjonarne lub studia niestacjonarne; 

17) studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której program studiów jest 

realizowany w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich i studentów w wymiarze określonym przez 

Senat SGH standardami kształcenia dla tej formy studiów; 

18) studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, inna niż studia stacjonarne, 

z zachowaniem standardów kształcenia określonych przez Senat SGH dla tej 

formy studiów; 

19) moduł kształcenia – wyodrębniony w programie studiów i dokumentacji 

przebiegu studiów blok dydaktyczny, obejmujący różne formy zajęć lub grupy 

zajęć dydaktycznych, któremu przypisane są zakładane efekty kształcenia 

oraz liczba punktów ECTS; może obejmować przedmiot, grupę przedmiotów 

skonfigurowanych w bloki odzwierciedlające ich rolę w realizowaniu 

programu kształcenia; może być to:  

a) zbiór przedmiotów obligatoryjnych jednocześnie dla wszystkich (lub kilku) 

programów kształcenia oferowanych przez Uczelnię (moduł kształcenia 

wspólny dla wszystkich kierunków),  

b) zbiór przedmiotów obligatoryjnych dla danego programu kształcenia 

(moduł podstawowego kształcenia kierunkowego),  

c) zbiór przedmiotów związanych z danym programem kształcenia, w tym 

tworzących specjalności (moduł kształcenia specjalnościowego),  

d) zbiór przedmiotów oferowanych w Uczelni na innych kierunkach studiów 

oraz znajdujących się w bazie przedmiotów autorskich oferowanych  

w Uczelni dla studentów wszystkich kierunków, w tym tworzących 

specjalności międzykierunkowe i inne programy o międzykierunkowym 

charakterze (moduł przedmiotów fakultatywnych z bazy 

ogólnouczelnianej), 

e) moduł języków obcych, 
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f) moduł praktyki zawodowej (jeśli są przewidziane w programie kształcenia 

na danym poziomie studiów), 

g) moduł seminaryjny (pracy dyplomowej), 

h) moduł wychowania fizycznego; 

w programie kształcenia moduł może być dla studenta obligatoryjny lub 

fakultatywny (o ile program kształcenia zakłada możliwość wyboru przez 

studenta danego modułu lub przedmiotów z danego modułu); moduł 

kształcenia może stanowić praca studenta w uczelnianej organizacji 

studenckiej (w szczególności w kole naukowym), a także w badaniach 

naukowych, za który można przypisać punkty ECTS, biorąc pod uwagę 

zasadę pomiaru nakładu czasu pracy 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom 

pracy studenta w kole naukowym;   

20) przedmiot – moduł kształcenia najmniejszy w sensie zakładanych efektów 

kształcenia z przyporządkowaną liczbą godzin, zajęć dydaktycznych oraz 

liczbą punktów ECTS; 

21) walidacja efektów kształcenia – ocena stopnia osiągania przez studentów 

założonych efektów kształcenia wraz z dowodem potwierdzającym tę ocenę; 

22) plan studiów – alokacja semestralna modułów kształcenia prowadzonych  

w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej (popołudniowej lub sobotnio-

niedzielnej); 

23) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji  

i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby 

uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia1; 

24) jednostka podstawowa – podstawowa jednostka organizacyjna Uczelni 

określona w statucie uczelni, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów, 

studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej; 

25) efekty uczenia się – określają zakres wiedzy oraz umiejętności kandydata na 

studia, które zostały nabyte poza procesem kształcenia; 

26) potwierdzanie efektów uczenia się – proces walidacji przedstawionych przez 

kandydata na studia Efektów Uczenia się organizowany zgodnie  

z Regulaminem Potwierdzania Efektów Uczenia się w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu SGH nr 

343 z 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu potwierdzania 

efektów uczenia się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”; 
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3) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, po zasięgnięciu 

opinii nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku 

studiów, poziomie i profilu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem opinii 

nauczycieli akademickich zaliczonych do minimum kadrowego, przedkłada 

radzie tej jednostki na koniec roku akademickiego ocenę realizacji 

zakładanych efektów kształcenia. Wnioski z tej oceny uwzględnia się przy 

doskonaleniu programu kształcenia.”; 

4) w § 7 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4)  prezentację wstępnych wymagań rekrutacyjnych, z uwzględnieniem przepisów 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 

2014 r. w sprawie podejmowania decyzji dotyczącej zwiększenia ogólnej 

liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na 

dany rok akademicki, powyżej 2% liczby studentów przyjętych na studia 

stacjonarne na poprzedni rok akademicki (Dz. U. poz.1300);”; 

5) w § 9 w ust. 5: 

a)  pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7)  liczbę punktów ECTS, które student musi uzyskać na zajęciach  

z wychowania fizycznego;”; 

b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkty 12-16  

w brzmieniu: 

„12) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach 

niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na 

innym kierunku studiów; 

13)  liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć  

z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 

5 punktów ECTS; 

14)  moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi  

w dziedzinie nauk związanych z tym kierunkiem studiów, którym przypisano 

punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS 

koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi 

kształcenia; 

15)  w przypadku studiów pierwszego stopnia – informację o zakresie co 

najmniej przygotowania do prowadzenia badań; 
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16)  w przypadku studiów drugiego stopnia – informację o zakresie udziału  

w badaniach.”; 

6)  § 13 otrzymuje brzmienie: 

„§ 13 

1.  Do 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki,  

w którym ma zostać wprowadzony program kształcenia lub przedmiot 

swobodnego wyboru, Rektor w drodze zarządzenia może określić limit 

zgłaszanych przez każdą jednostkę podstawową wniosków o utworzenie 

nowych programów kształcenia oraz przedmiotów swobodnego wyboru  

2.  W przypadku nieokreślenia przez Rektora w drodze zarządzenia limitu 

zgłaszanych przez każdą jednostkę podstawową wniosków o utworzenie 

nowych programów kształcenia oraz przedmiotów swobodnego wyboru do 

uruchomienia w następnym roku akademickim, limit taki nie obowiązuje.”; 

7) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16 

Rektor przekazuje projekt do Senackiej Komisji Programowej, która opiniuje 

wniosek i podejmuje decyzję w sprawie przedłożenia projektu do recenzji celem 

dalszego przedłożenia kierunku Senatowi SGH.”; 

8) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17 

Do 31 marca roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym ma 

zostać wprowadzony program kształcenia, Senat w drodze uchwały określi efekty 

kształcenia na danym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia  

z uwzględnieniem formy studiów.”; 

9) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18 

Do 30 kwietnia roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym 

ma zostać wprowadzony program kształcenia, Senat w drodze uchwały zatwierdzi 

plan studiów i programu kształcenia na danym kierunku studiów, poziomie i profilu 

kształcenia z uwzględnieniem formy studiów”. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


