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ZARZĄDZENIE NR 28 
z dnia 31 maja 2013 r. 

 
 

zmieniające zarządzenie Rektora 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 

W zarządzeniu Rektora 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 wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: „Dokumenty, o których mowa w § 2 pkt 1–4, wystawia 

się nie później niż w ciągu 30 dni od terminu ukończenia danej formy 

kształcenia, chyba że przepisy odrębne przewidują inne terminy.”; 

2) w § 9 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Obowiązek ich rozliczenia  

w odniesieniu do studiów podyplomowych, kursów dokształcających i studiów 



doktoranckich spoczywa na sekretarzu studiów lub kursu, a w odniesieniu do 

studiów MBA – na kierowniku.”; 

3) dodaje się § 12a w brzmieniu: „Środki przewidziane w zatwierdzonych 

kosztorysach studiów podyplomowych (w zarządzeniu Rektora nr 8 z dnia 6 

lutego 2012 r., w załączniku nr 1, w poz. 9. Pozostałe wydatki lub w pozycji 10. 

Rezerwa na koszty nieprzewidziane) niewydatkowane do dnia wejścia w życie 

niniejszego zarządzenia, mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wydania 

świadectw określonych w § 1 pkt 1. Koszty wydania świadectw, które nie mogą 

być pokryte ze środków określonych w zdaniu poprzedzającym z powodu ich 

wyczerpania, są pokrywane z rezerwy kanclerza. Nie dotyczy to studiów 

podyplomowych rozpoczętych po dniu wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia.”; 

4) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Do studiów podyplomowych rozpoczętych przed dniem 1 października 

2011 r. lub w roku akademickim 2011/2012 stosuje się wzór i sposób 

wypełniania świadectwa określony w załączniku nr 1 do zarządzenia 

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

świadectw ukończenia w SGH studiów podyplomowych i kursów 

dokształcających.”; 

5) w załączniku nr 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„Rewers świadectwa należy drukować zgodnie ze wzorem tabeli określonym  

w załączniku. W kolumnie liczba godzin zajęć teoretycznych należy wpisać 

liczbę godzin wykładów, natomiast w kolumnie liczba godzin zajęć 

praktycznych liczbę godzin ćwiczeń i warsztatów. Liczbę wierszy tabeli należy 

dostosować do programu studiów.”; 

6) w załączniku nr 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Rewers świadectwa należy 

drukować zgodnie ze wzorem tabeli określonym w załączniku. Liczbę wierszy 

tabeli należy dostosować do programu kursu.”. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

               R E K T O R 

 

 
            prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


