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SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 

DYPLOM  

UKOŃCZENIA STUDIÓW 
WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
       (1) 

       Pan/i………………………………………..……  
       (imię/imiona i nazwisko) 

       (2) 
                 urodzony(a) …………………………………………………….. 

       (data) 
 

       (3) 
              w ………………………………………….……………………… 

       (miejsce urodzenia). 
 
     uzyskał(a) kwalifikacje drugiego stopnia  
 

(4) 
na kierunku ……………………………………………………………………………………..…….………………...……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

(5) 
w specjalności………………………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(6) 

ukończył(a) studia w formie …………………………………………………………………………………………………. 

(7) 

w obszarze nauk ………………………………………………………………………………………………………………. 

o profilu ogólnoakademickim 

(8) 
z wynikiem ……………………………………………………………. 

(9) 

uzyskał(a) w dniu ………………………………………. tytuł zawodowy  

MAGISTRA 
 

 

        

                      REKTOR 

                         (10) 
          ………………………………………….….  
                      (pieczęć imienna i podpis) 
 
                  (11)    
     ………………….……………………….  
           (podpis posiadacza dyplomu)  
         (12)                                       (13) 
Nr dyplomu ………………………       Warszawa, dnia …………………………..….. 

 

     (10) 
 

 
Fotografia 
35×45 mm 

 
Pieczęć 

urzędowa 
 

 
Pieczęć 

urzędowa 
 



Szczegółowe zasady sporz ądzania  

dyplomu uko ńczenia studiów drugiego stopnia 

 

§ 1 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia sporządza wyznaczony przez 

kierownika pracownik właściwego dziekanatu. 

 

§ 2 

1. Na rewersie dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia nie umieszcza się 

Ŝadnych adnotacji. 

2. Awers oryginału i odpisów wypełnia się według następujących zasad: 

1) w wierszu pierwszym, drugim i trzecim wpisuje się dane osobowe zgodne ze 

złoŜoną w aktach studenta kopią dowodu osobistego (w przypadku 

obcokrajowców – paszportu) lub zgodnie z § 5 ust. 1 zarządzenia; wpisu daty 

urodzenia dokonuje się wg formuły: dzień (np. 06), miesiąc (słownie  

w dopełniaczu), rok (wszystkie cyfry); wpisu miejsca urodzenia dokonuje się  

w miejscowniku (nazwę miejscowości połoŜonych poza terytorium RP wpisuje 

się w wersji oryginalnej); wpisu imienia/imion i nazwiska dokonuje się wielkimi 

literami; 

2) z lewej strony dyplomu, na polu oznaczonym „Fotografia…”, umieszcza się 

fotografię portretową wykonaną wg standardów legitymacyjnych, przy czym 

wymiar fotografii powinien wynosić 35 x 45 mm; 

3) w wierszu czwartym wpisuje się nazwę kierunku studiów lub makrokierunku; 

wpisu dokonuje się w mianowniku; nazwę kierunku wpisuje się małą literą,  

w przypadku studiów w języku obcym nazwę kierunku lub makrokierunku 

wpisuje się zgodnie z zasadami pisowni danego języka; 

4) w wierszu piątym: 

a) wpisuje się nazwę zdobytej przez absolwenta specjalności studiów, wpisu 

dokonuje się w mianowniku, nazwę specjalności wpisuje się małą literą,  

w przypadku studiów w języku obcym nazwę specjalności wpisuje się 

zgodnie z zasadami pisowni danego języka obcego; jeśli student uzyskał 

więcej niŜ jedną specjalność, do dyplomu wpisuje się jedną, wskazaną 

pisemnie przez absolwenta, 

b) w przypadku gdy student nie uzyskał Ŝadnej specjalności lub nie złoŜył 

pisemnego wniosku o jej wpisanie do dyplomu wstawia się poziomą kreskę;  

5) w wierszu szóstym wpisuje się odpowiednio: „stacjonarnej” lub 

„niestacjonarnej”; 



6) w wierszu siódmym wpisuje się „społecznych”, w przypadku kierunku metody 

ilościowe w ekonomii oraz systemy informacyjne wpisuje się „społecznych  

i ścisłych”; 

7) w wierszu ósmym wpisuje się słownie ogólną ocenę ze studiów obliczoną 

zgodnie z regulaminem studiów obowiązującym w dniu egzaminu 

dyplomowego; wpisu dokonuje się w narzędniku; ocenę wpisuje się małą literą; 

8) w wierszu dziewiątym wpisuje się datę przy uŜyciu cyfr arabskich (np. 01. 01. 

2013 r.); 

9) w wierszu dziesiątym z prawej strony Sekretariat Rektora odciska pieczęć 

imienną Rektora, który składa podpis na wszystkich egzemplarzach dyplomu; 

10) w wierszu jedenastym absolwent składa podpis; 

11) w wierszu dwunastym wpisuje się numer dyplomu tzn. numer kolejnego wpisu 

w Księdze dyplomów SGH; 

12) w wierszu trzynastym, z prawej strony wstawia się datę, złoŜenia podpisu 

przez Rektora; datą opatruje Sekretariat Rektora przed podpisaniem dyplomu. 

3. Wszystkie informacje na dyplomie umieszcza się czcionką Arial 11 z wyjątkiem 

daty podpisania dyplomu przez Rektora (umieszczanej datownikiem) oraz danych 

dotyczących imienia/imion i nazwiska, które umieszcza się czcionką Arial 12. 

§ 3 

1. Dziekanat przekazuje dyplom oraz odpisy dyplomu do podpisu Rektorowi. 

2. Po podpisaniu dyplomu i odpisów dyplomu przez Rektora, pracownik dziekanatu 

odbiera komplet dyplomów z Sekretariatu Rektora. Dziekanat pieczętuje dyplom 

wraz z odpisami pieczęcią do tłoczenia na papierze w prawym dolnym rogu 

fotografii, natomiast poniŜej tytułu zawodowego odciska pieczęć urzędową 

Uczelni. Pieczęć odciskana jest tak, aby jej znak objął druk dyplomu oraz 

fotografię posiadacza dyplomu. 

3. Po podpisaniu dyplomu przez Rektora odpis przeznaczony do akt podlega 

skopiowaniu. Uzyskaną kopię podpisuje oraz opatruje imienną pieczątką 

odpowiedzialny pracownik oraz kierownik dziekanatu. Kopia przekazywana jest do 

akt absolwenta.  

4. Sporządzając odpis przeznaczony do akt, w prawym górnym rogu umieszcza się 

wyrazy „odpis przeznaczony do akt”, natomiast na odpisach przeznaczonych dla 

absolwenta umieszcza się wyraz „odpis”. 


