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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

 
ADOIL-AZOWA-0161/ZR-14/14 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 14 
z dnia 25 kwietnia 2014 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  

w tłumaczeniu na język angielski 

 
 
Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  

w tłumaczeniu na język angielski, zwane dalej świadectwem, którego wzór określony 

jest w załączniku nr 1 do zarządzenia. 

      § 2 

Ustala się następujące zasady wystawiania świadectwa: 

1) świadectwo wydaje się na pisemny lub przesłany drogą elektroniczna wniosek 

słuchacza, złoŜony najpóźniej do dnia zakończenia studiów podyplomowych; 

2) świadectwo wydaje się w ciągu 30 dniu od dnia zakończenia studiów 

podyplomowych; 

3) szczegółowe zasady wystawiania świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski, określone są w załączniku 

nr 2 do zarządzenia. 

§ 3 

1. Świadectwo wystawia się w jednym egzemplarzu, kopia świadectwa 

przekazywana jest do akt słuchacza.  

2. Do podpisania świadectwa upowaŜnieni są dziekani właściwych jednostek 

organizacyjnych prowadzących studia podyplomowe. 
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§ 4 

1. Odbiór świadectwa słuchacz kwituje w Księdze świadectw znajdującej się w biurze 

jednostki organizacyjnej właściwej dla danych studiów podyplomowych. 

2. Wydawane świadectwa są opatrzone numerem, który jest zgodny z numerem 

właściwego świadectwa w języku polskim. 

§ 5 

Wykaz przedmiotów, liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz liczba 

punktów ECTS wpisywane na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych 

muszą być zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku o uruchomienie studiów 

podyplomowych. 

§ 6 

Druki świadectw są drukami ścisłego zarachowania. Obowiązek ich rozliczenia 

spoczywa na sekretarzu studiów podyplomowych. 

§ 7 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują dziekani i kierownicy jednostek 

organizacyjnych, w których prowadzone są studia podyplomowe. 

§ 8 

1. Do wniosków o wydanie odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

w języku angielskim stosuje się niniejsze zarządzenie, z zastrzeŜeniem ust. 2 

2. Sporządzone na podstawie wniosków złoŜonych przed wejściem w Ŝycie 

niniejszego zarządzenia odpisy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

w języku angielskim wydaje się na dotychczasowych zasadach. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 

 

               R E K T O R 

 

 
            prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


