
REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

AZOWA-0161/ZR-53/13 

 
ZARZĄDZENIE NR 53 

 
z dnia 27 września 2013 r. 

 
 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 30 września 2011 r.  

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  

świadczeń pomocy materialnej oraz przyznawania miejsc w domach studenta 

 

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Samorządu 

Studentów SGH zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku do zarządzenia Rektora nr 43 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie 

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej 

oraz przyznawania miejsc w domach studenta, z późn. zm. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie: „Środki z dotacji przeznaczone na stypendia Rektora 

dla najlepszych studentów przyznawane są w liczbie nie większej niŜ 10% liczby 

studentów kaŜdego kierunku i stanowią nie więcej niŜ 40% środków przeznaczonych 

łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz 

zapomogi”.; 

2) w § 24 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium Rektora moŜe otrzymać student, 

znajdujący się na liście 10% najlepszych studentów, o której mowa w § 27, który   

w poprzednim semestrze studiów uzyskał wysoką średnią ocen lub uzyskał wysokie 

osiągnięcia naukowe lub sportowe w okresie o którym mowa w ust. 2.”; 



3) dodaje się § 26 a w brzmieniu: „1. Dziekanaty właściwych studiów przekazują Komisji 

Stypendialnej listę 10% najlepszych studentów na danym kierunku uprawnionych do 

otrzymywania stypendium Rektora w terminie do 15 listopada kaŜdego roku. 

2. W przypadku studentów I semestru studiów drugiego stopnia, którzy studia 

pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni niŜ SGH, uprawnienie do otrzymywania 

stypendium Rektora ustala się na podstawie pisemnego poświadczenia 

stwierdzającego, Ŝe student znajduje się w grupie 10% najlepszych studentów na 

kierunku, które wystawia dziekanat uczelni, w której student ukończył studia 

pierwszego stopnia.”. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 
 

 REKTOR  

 

 

prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


