
Załącznik nr 5 do zarządzenia Rektora nr 13 z dnia 26.03.2013 r. 
 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 
(1) 

…………………………………………………………………………………………………..  
(jednostka organizacyjna uczelni) 

 

DYPLOM 
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 

(2) 
Pan(i) …………………………...…………………………………………………………………….………….…  

     (3)    (4) 
urodzony(a) w dniu …………………  w …………………….…………………………………………… 

na podstawie oceny dorobku  naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej 
         (5) 
…………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

uzyskał(a) stopień naukowy 
 

DOKTORA HABILITOWANEGO 
 

NAUK EKONOMICZNYCH 
 

 (6) 
w dyscyplinie ………………………………………………………………………………………………… 

           (7) 
      nadany uchwałą ……………………………………………………………………………………………….  
     (nazwa rady jednostki organizacyjnej) 
          (8) 

z dnia …………………………………….. 

     Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

                (9)        (10) 

       ………………………………………. dnia …………………... r. 
                   (miejscowość) 
 
                   (11) 
                Pieczęć  

               urzędowa 

 

          Dziekan                REKTOR 

 

           (12)                    (13) 
………………………………………….     ………………………………………….  
         (pieczęć imienna i podpis)               (pieczęć imienna i podpis) 
 
       (14)   
Nr dyplomu: ………………………   



Sposób wypełniania 

 

1. Dane na oryginale, odpisie i odpisie do akt dyplomu doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych, zwanego dalej dyplomem, nie mogą być nanoszone ręcznie. 

2. Czcionką właściwą do wpisywania danych na dyplomie jest Zapf Humnst EU 11                       

z wyjątkiem imienia i nazwiska, w tym wypadku właściwą czcionką jest Zapf 

Humnst EU 16. 

3. Awers dyplomu należy wypełniać według wzoru zamieszczonego poniżej: 

1) nazwa jednostki organizacyjnej uczelni (wielkimi literami), w której nadano 

stopień naukowy doktora habilitowanego; 

2) pełne brzmienie imienia/imion i nazwiska/nazwisk (czcionka pogrubiona);  

3) cyfrowe oznaczenie dnia, miesiąca i roku urodzenia; 

4) miejsce urodzenia (nazwę miejscowości położonej poza granicami Polski 

wpisuje się w pisowni oryginalnej w alfabecie łacińskim, zgodnie z dowodem 

tożsamości); 

5) określenie oceny dorobku naukowego i nazwa przedstawionej rozprawy 

habilitacyjnej w mianowniku; 

6) nazwa dyscypliny w mianowniku; 

7) nazwa rady jednostki organizacyjnej w dopełniaczu; 

8) cyfrowe oznaczenie dnia i roku, nazwa miesiąca słownie w dopełniaczu; 

9) „Warszawa”; 

10) data wystawienia dyplomu (oznaczenie cyfrowe dnia i roku, nazwa miesiąca 

słownie w dopełniaczu); 

11) pieczęć urzędowa SGH: 

a) na oryginale – duża wytłaczana przez pracownika Kancelarii Głównej,  

b) na odpisie i odpisie do akt – mała, stemplowana przez pracownika  

Kancelarii Głównej; 

12) własnoręczny podpis i pieczęć imienna dziekana jednostki organizacyjnej 

Uczelni, 

13) własnoręczny podpis i pieczęć imienna Rektora; 

14) cyfrowe oznaczenie numeru dyplomu zgodne z numeracją w Księdze 

dyplomów habilitacyjnych. 

 

 


