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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie  

ADOIL/AZOWA-0161/ZR-14-70/15 

 

ZARZĄDZENIE NR 14 
z dnia 5 marca 2015 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie  

warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŜszych w SGH 

na zasadach innych niŜ obowiązujące obywateli polskich 

 

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

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 13 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu 

podejmowania przez cudzoziemców studiów wyŜszych w SGH na zasadach innych 

niŜ obowiązujące obywateli polskich, zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Daty rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów w Systemie Rejestracji 

Cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne określa Rektor  

w zarządzeniach, o których mowa w § 16, przy czym termin rejestracji upływa 

ostatniego dnia o godzinie 23.59 czasu urzędowego na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rejestrację kandydata na studia uznaje się za prawnie wiąŜącą o godzinie 23.59 

czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu 

rejestracji, właściwego dla odnośnego trybu naboru, po: 

1) wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych oraz aktualnej 

fotografii; 

2) wskazaniu formy i/lub kierunku studiów; 
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3) wskazaniu języka obcego, którego kandydat zamierza uczyć się w ramach 

studiów w SGH (jeśli taki obowiązek dotyczy kandydata).”; 

3) w załączniku nr 1 do zarządzenia w ust. 5 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson Language Assessments – w 

szczególności certyfikaty: Pearson Tests of English (PTE), Level 3 (Edexcel 

Level 1 Certificate in ESOL International); Pearson Tests of English (PTE), 

Level 4 (Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International); Pearson Tests of 

English (PTE), Level 5 (Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International),”; 

4) w załączniku nr 2 do zarządzenia w ust. 7: 

a) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„suplement dyplomu lub transkrypt ocen;”, 

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„tłumaczenie zagranicznego suplementu dyplomu lub transkryptu ocen na 

język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez 

Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP 

urzędującego w państwie, w którym został wydany dyplom.”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 
                REKTOR 

 

 

           prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


