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ZARZĄDZENIE NR 24 
z dnia 21 maja 2013 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia wzorów  

świadectw ukończenia studiów podyplomowych i kursów dokształcających,  

dyplomów ukończenia studiów MBA oraz zaświadczeń o przebiegu studiów 

doktoranckich wydawanych w SGH oraz zasad ich wystawiania 

 
 
Na podstawie art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku  

z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.                          

w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 

wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów                                 

i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu 

(Dz. U. Nr 196, poz. 1167) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się następujące wzory dokumentów: 

1) wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, określony                                                 

w załączniku nr 1 do zarządzenia; 

2) wzór świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, określony w załączniku 

nr 2 do zarządzenia; 

3) wzór dyplomu ukończenia studiów Master of Business Administration 

Kanadyjskiego Programu MBA, określony w załączniku nr 3 do zarządzenia; 

4) wzór dyplomu ukończenia studiów Master of Business Administration 

Programu MBA-SGH, określony w załączniku nr 4 do zarządzenia; 



5) wzór zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich, określony  

w załączniku nr 5 do zarządzenia. 

      § 2 

Ustala się nastepujące zasady wystawiania dokumentów: 

1) szczegółowe zasady wystawiania świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych, określone w załączniku nr 6 do zarządzenia; 

2) szczegółowe zasady wystawiania świadectwa ukończenia kursu 

dokształcającego, określone w załączniku nr 7 do zarządzenia; 

3) szczegółowe zasady wystawiania dyplomu ukończenia studiów Master of 

Business Administration Kanadyjskiego Programu MBA, określone                              

w załączniku nr 8 do zarządzenia; 

4) szczegółowe zasady wystawiania dyplomu ukończenia studiów Master of 

Business Administration Programu MBA-SGH, określone w załączniku nr 9 do 

zarządzenia; 

5) szczegółowe zasady wystawiania zaświadczenia o przebiegu studiów 

doktoranckich, określone w załączniku nr 10 do zarządzenia. 

§ 3 

Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 1-4, wystawia się nie później niż w ciągu 30 

dni od terminu ukończenia danej formy kształcenia. 

§ 4 

1. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wystawia się w pięciu 

egzemplarzach: oryginał, trzy odpisy i odpis do akt. 

2. Świadectwo ukończenia kursu dokształcającego wystawia się w dwóch 

egzemplarzach: oryginał i odpis do akt. 

3. Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration Kanadyjskiego 

Programu MBA wystawia się w jednym egzemplarzu; kopia dyplomu 

przekazywana jest do akt. 

4. Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration Programu  

MBA-SGH wystawia się w jednym egzemplarzu; kopia dyplomu przekazywana jest 

do akt. 

5. Zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich wystawia się w jednym 

egzemplarzu; kopia zaświadczenia przekazywana jest do akt. 

 

 



§ 5 

1. Do podpisania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnieni są 

dziekani właściwych jednostek organizacyjnych prowadzących studia 

podyplomowe. 

2. Do podpisania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego upoważnieni 

są kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych prowadzących kursy. 

3. Do podpisania dyplomu ukończenia studiów Master of Business Administration 

Kanadyjskiego Programu MBA upoważniony jest kierownik tych studiów. 

4. Do podpisania dyplomu ukończenia studiów Master of Business Administration 

Programu MBA-SGH upoważniony jest kierownik tych studiów. 

5. Do podpisania zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich upoważnieni są 

kierownik studiów doktoranckich i dziekan. 

§ 6 

1. Odbiór oryginału i trzech odpisów świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych słuchacz kwituje w Księdze świadectw znajdującej się w biurze 

jednostki organizacyjnej właściwej dla danych studiów podyplomowych. 

2. Odbiór oryginału świadectwa ukończenia kursu dokształcającego uczestnik kwituje 

w Księdze świadectw znajdującej się w biurze jednostki organizacyjnej lub w innej 

upoważnionej jednostce właściwej dla danego kursu. 

3. Odbiór oryginału dyplomu ukończenia studiów MBA, o których mowa w § 1 pkt 3 

i 4, słuchacz kwituje w Księdze dyplomów MBA znajdującej się w Biurze 

Kanadyjskiego Programu MBA. 

4. Odbiór zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich uczestnik studiów 

doktoranckich kwituje w Księdze zaświadczeń znajdującej się w biurze jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia. 

§ 7 

1. Wydawane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i świadectwa 

ukończenia kursu dokształcającego powinny być opatrzone numerem, na który 

składa się liczba porządkowa w Księdze świadectw i numer albumu słuchacza 

nadawany przez Dział Nauczania (000/000). 

2. Wydawane dyplomy ukończenia studiów MBA, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, 

powinny być opatrzone numerem, na który składa się liczba porządkowa                          

w Księdze dyplomów MBA (000). 



3. Wydawane zaświadczenia o przebiegu studiów doktoranckich powinny być 

opatrzone numerem, na który składa się liczba porządkowa w Księdze 

zaświadczeń i numer albumu doktoranta (000/000). 

§ 8 

Wykaz przedmiotów, liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz liczba 

punktów ECTS wpisywane na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych lub 

obszar tematyczny i liczba godzin zawarte na świadectwie ukończenia kursu 

dokształcającego muszą być zgodne z danymi przedstawionymi we wniosku 

o uruchomienie studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego. W przypadku 

studiów, o których mowa w § 1 pkt 3 i 4, lista przedmiotów oraz liczba godzin muszą 

być zgodnie z programem zatwierdzonym przez Rektora. 

§ 9 

Druki świadectw ukończenia studiów podyplomowych, świadectw ukończenia kursów 

dokształcających, dyplomów ukończenia studiów MBA oraz zaświadczeń                           

o przebiegu studiów doktoranckich są drukami ścisłego zarachowania. Obowiązek 

ich rozliczenia spoczywa na kierowniku studiów lub kursu. 

§ 10 

Na odpisie świadectw umieszcza się w prawym górnym rogu, powyżej nazwy 

Uczelni, informację „Odpis” lub „Odpis do akt”. 

§ 11 

Kierownicy studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz studiów MBA 

zobowiązani są do przekazania pełnej dokumentacji przebiegu kształcenia do 

Archiwum SGH w ciągu 60 dni od terminu ich zakończenia. 

§ 12 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawują dziekani i kierownicy jednostek 

organizacyjnych, w których prowadzone są studia podyplomowe, kursy 

dokształcające, studia MBA i studia doktoranckie. 

§ 13 

Tracą moc: 

1) zarządzenie Rektora nr 39 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad wydawania 

świadectw ukończenia w SGH studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających; 



2) zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 10 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 39 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad wydawania świadectw 

ukończenia w SGH studiów podyplomowych i kursów dokształcających; 

3) zarządzenie Rektora nr 6 z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie 

Rektora nr 39 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zasad wydawania świadectw 

ukończenia w SGH studiów podyplomowych i kursów dokształcających. 

 

§ 14 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

               R E K T O R 

 

 
            prof. dr hab. Tomasz Szapiro 

 


