
 

REKTOR  

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

w Warszawie  
ZOWA-0161/ZR-7-36/13 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 7 
z dnia 30 stycznia 2013 r. 

 
w sprawie prac dyplomowych  

 

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

 
§ 1  

Praca dyplomowa 
 
Praca dyplomowa to odpowiednio na studiach pierwszego stopnia - praca 
licencjacka, a na studiach drugiego stopnia - praca magisterska. Jej napisanie i 
obrona są warunkami zdobycia dyplomu ukończenia studiów (pierwszego lub 
drugiego stopnia) i tytułu zawodowego. 
 

§ 2  
Przedmiot pracy dyplomowej  

 
1. Praca dyplomowa powinna wskazywać na umiejętność posługiwania się wiedzą 

nabytą przez studenta w trakcie studiów, nawiązującą do efektów kształcenia 
właściwych dla danego kierunku studiów oraz wykorzystania literatury przedmiotu. 
Powinna potwierdzać umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu 
pisanego poprawną polszczyzną oraz językiem właściwym dla danej dziedziny 
wiedzy lub praktyki. 

2. Praca licencjacka powinna prezentować wiedzę i umiejętności studenta w 
dziedzinie określonej kierunkiem studiów zorientowane na rozwiązywanie 
konkretnych problemów teoretycznych lub syntetyczna prezentację wiedzy. 

3. Praca magisterska powinna prezentować wiedzę studenta w dziedzinie nauki  
i praktyki związaną z kierunkiem studiów, obejmując krytyczne rozumienie teorii  
i zasad jej stosowania, a takŜe wykazywać, Ŝe student posiada umiejętności 
niezbędne w rozwiązywaniu zaawansowanych problemów ze sfery teorii lub 
praktyki oraz umiejętność tworzenia tekstu problemowego. 

4. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany i uzasadniony przez promotora, 
dziekan właściwego studium moŜe wyrazić zgodę na przygotowanie pracy na 
zlecenie instytucji zewnętrznej.  

 
 



 

§ 3  
Język i wymagania formalne  

 
1. Praca dyplomowa jest napisana w języku, w którym, zgodnie z programem 

kształcenia, prowadzone są studia na danym kierunku. 
2. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora, dziekan studium 

moŜe wyrazić zgodę na przygotowanie pracy w języku innym niŜ podstawowy/ 
wiodący na kierunku studiów.  

3. Wymagania formalne dotyczące przygotowania prac dyplomowych zostały 
określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.  

 
§ 4  

Zespołowe prace dyplomowe 
 
1. Na wniosek zainteresowanych studentów, pozytywnie zaopiniowany i uzasadniony 

przez promotora, dziekan właściwego studium moŜe wyrazić zgodę na zespołowe 
przygotowanie pracy przez dwóch lub trzech studentów.  

2. Zespołowa praca dyplomowa powinna zawierać wyraźnie wyodrębnione części – 
rozdziały, autoryzowane przez poszczególnych autorów (m. in. w spisie treści i we 
wstępie do pracy). 

3. KaŜda z wyodrębnionych części pracy podlega odrębnej ocenie promotora oraz 
odrębnej recenzji.  

 
§ 5  

Promotor i konsultant merytoryczny pracy  
 
1. Promotorem pracy dyplomowej moŜe być wyłącznie nauczyciel akademicki 

posiadający stopień naukowy, zatrudniony w Szkole Głównej Handlowej w 
Warszawie, zwanej dalej Szkołą lub Uczelnią.  

2. Zakres zainteresowań naukowo-dydaktycznych promotora powinien być 
merytorycznie związany z kierunkiem studiów, który kończy student i obejmować 
tematykę pracy. 

3. W przypadkach uzasadnionych interdyscyplinarnym lub aplikacyjnym charakterem 
pracy dziekan studium moŜe, w uzgodnieniu z promotorem, powołać konsultanta 
naukowego lub praktycznego celem zapewnienia uzupełniającej opieki 
merytorycznej nad przygotowaniem pracy.  

4. Promotor sprawuje kontrolę samodzielności przygotowania pracy przez studenta.  
 

§ 6  
Recenzent  

 
1. Praca dyplomowa jest poddawana recenzji sporządzanej na podstawie kryteriów 

określonych w standardowym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do 
zarządzenia.  

2. Recenzentem pracy dyplomowej powinien być nauczyciel akademicki, który 
posiada stopień naukowy, a zakres jego zainteresowań naukowo-dydaktycznych 
jest związany z danym kierunkiem studiów i obejmuje problematykę recenzowanej 
pracy.  



 

3. W przypadku, gdy promotorem pracy magisterskiej jest osoba posiadająca 
stopnień naukowy doktora, recenzentem powinien być nauczyciel akademicki 
posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. 

4. Recenzenta pracy wyznacza dziekan właściwego studium. Informacja  
o powierzeniu mu obowiązków zostaje przekazana na konto recenzenta w 
systemie poczty elektronicznej Szkoły.  

5. Recenzent otrzymuje wydruk pracy dyplomowej w dziekanacie właściwego 
studium. W takim przypadku jest obowiązany zwrócić udostępniony egzemplarz 
pracy wraz z recenzją. Na Ŝyczenie recenzenta istnieje moŜliwość przekazania 
pliku pracy dyplomowej w formacie pdf na konto recenzenta w systemie poczty 
elektronicznej Szkoły.  

6. Recenzent składa we właściwym dziekanacie recenzję, w terminie 14 dni od daty 
przekazania informacji o powierzeniu mu obowiązków zgodnie z ust. 4.  

 
§ 7  

Wymagania edytorskie  
 
1. Praca dyplomowa przygotowywana jest w liczbie egzemplarzy odpowiadającej 

liczbie autorów, w formie dwustronnego wydruku, oprawionego w miękką oprawę z 
przezroczystą, przednią okładką i grzbietem trwale łączącym kartki pracy.  

2. Pierwsza strona pracy dyplomowej to strona tytułowa, przygotowana według 
wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia. Ostatnia strona to 
własnoręcznie podpisane, opatrzone datą oświadczenie autora pracy 
dyplomowej/autorów zespołowej pracy dyplomowej, którego wzór stanowią 
odpowiednio załączniki nr 4.1 i 4.2 do zarządzenia.  

3. W pracy zespołowej, na odwrocie strony tytułowej, naleŜy umieścić szczegółowy 
wykaz autorów (imię i nazwisko kaŜdego z nich z wyszczególnieniem numerów 
rozdziałów, które przygotował).  

 
§ 8  

Samodzielność pracy dyplomowej i jej weryfikacja  
 
1. Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta samodzielnie, pod 

kierunkiem naukowym promotora.  
2. Samodzielność przygotowania pracy dyplomowej podlega weryfikacji. Procedura 

weryfikacji samodzielności pracy określona jest w załącznikach nr: 7.1, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6 do zarządzenia. 

3. W przypadku domniemania/ przypuszczenia, iŜ pracę dyplomową lub jej fragmenty 
przygotowano niesamodzielnie, promotor przekazuje niezwłocznie taką informację 
do właściwego dziekana i odmawia przyjęcia pracy. 

 
§ 9  

Warunki przyjęcia pracy dyplomowej do oceny 
 
Warunkiem koniecznym przyjęcia pracy dyplomowej do oceny jest złoŜenie przez 
studenta promotorowi:  
1) jednego egzemplarza pracy dyplomowej/rozdziałów pracy w wersji drukowanej, 

przygotowanej zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu;  
2) kompletu dokumentów związanych z procedurą weryfikacji samodzielności 

przygotowania pracy, o których mowa w załączniku 7.2 do zarządzenia. 



 

§ 10  
Przyjęcie pracy dyplomowej i jej ocena  

 
1. Promotor przyjmuje pracę dyplomową, wystawia jej ocenę i podpisuje kartę oceny 

pracy dyplomowej, której wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia, 
wykaz dokumentów składanych z pracą dyplomową oraz kartę identyfikowania 
znamion pracy dyplomowej/rozdziałów pracy niesamodzielnej.  

2. Przyjętą pracę podpisuje na pierwszej stronie i odpowiednio opatruje 
stwierdzeniem „Przyjmuję jako pracę licencjacką” lub „Przyjmuję jako pracę 
magisterską”. 

3. Oceny pracy dyplomowej dokonuje takŜe recenzent w recenzji pracy. 
 

§ 11  
ZłoŜenie pracy dyplomowej w dziekanacie studium 

 
1. Podpisana przez promotora praca wraz z kompletem dokumentów wymienionych 

w załączniku 7.2 składana jest przez studenta we właściwym dziekanacie.  
2. Pracownik właściwego dziekanatu odbierający pracę sprawdza kompletność 

złoŜonych dokumentów i prawidłowość ich wypełnienia. Wraz ze złoŜeniem pracy 
dyplomowej z kompletem wymaganych dokumentów w dziekanacie właściwego 
studium rozpoczynają swój bieg terminy, o których mowa w Regulaminie studiów 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W przypadku, gdy dokumenty są 
niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, pracownik dziekanatu nie przyjmuje 
pracy, aŜ do czasu ich uzupełnienia lub skorygowania. Terminy związane z obroną 
nie biegną aŜ do czasu ich uzupełnienia lub skorygowania.  

 
§ 12  

Archiwizowanie prac dyplomowych 
 
Do akt osobowych studenta załącza się: 
1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej, przygotowanej 

zgodnie z zasadami określonymi w § 3; 
2) kartę oceny pracy dyplomowej; 
3) recenzję pracy dyplomowej; 
4) ewentualne inne opinie i decyzje odnoszące się do pracy dyplomowej; 
5) dokumentację weryfikacji samodzielności pracy dyplomowej określoną  

w załączniku 7.2 do zarządzenia.  
 

§ 13  
Zasady rozliczenia się absolwenta z Uczelnią  

 
1. Po zdaniu egzaminu dyplomowego, w celu ustalenia stanu istniejących 

zobowiązań wobec Szkoły, absolwent składa we właściwym dziekanacie 
wypełnioną Kartę obiegową, której wzór stanowi załącznik nr 6 do 
zarządzenia. 

2. Dziekanat właściwego studium przesyła do katalogu ALEPH Biblioteki SGH 
informację o obronionej pracy dyplomowej/rozdziałach pracy, natomiast 
drukowaną wersję pracy dyplomowej przekazuje wraz z innymi aktami 
osobowymi absolwenta do Archiwum SGH.  
 



 

3. Praca dyplomowa w wersji elektronicznej archiwizowana jest na serwerze Uczelni. 
Sposób archiwizacji określi dyrektor Centrum Informatycznego. 
 

§  14 

Udostępnianie prac dyplomowych 

 
1. Praca dyplomowa/rozdziały pracy w wersji elektronicznej podlegają udostępnieniu 

w Bibliotece SGH.  
2. Prawo do wglądu do prac dyplomowych mają: 

1) samodzielni pracownicy naukowi SGH oraz innych uczelni i instytucji 
naukowych; 

2) osoby piszące prace habilitacyjne – na podstawie pism kierowników 
podstawowych jednostek organizacyjnych, przy których rozprawy są 
opracowywane; 

3) osoby piszące prace doktorskie – na podstawie pism promotorów; 
4) pomocniczy pracownicy naukowi – na podstawie pism kierowników 

katedr/instytutów.  
3. Osoby nie wymienione w ust. 2 mogą mieć wgląd do prac dyplomowych jedynie  

w wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek, za zgodą dyrektora Biblioteki 
SGH. 

4. Z prac dyplomowych moŜna korzystać tylko na miejscu, w Czytelni Ogólnej 
Biblioteki SGH, bez prawa ich kopiowania. 

 
§ 15 

Uprawnienia kontrolne dziekana studium  
 
1. W przypadku otrzymania informacji lub zauwaŜenia nieprawidłowości w zakresie 

realizacji obowiązków wynikających z tego zarządzenia, dziekan właściwego 
studium przekazuje posiadane informacje prorektorowi ds. dydaktyki i studentów.  

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z realizacją obowiązków 
zapewnienia samodzielności przygotowania pracy lub jakością opieki nad jej 
przygotowaniem, dziekan studium kieruje sprawę do zaopiniowania w terminie 14 
dni przez organ odpowiedzialny za jakość kształcenia w Uczelni, a następnie 
przekazuje posiadane informacje rektorowi. 

 
§ 16 

Uprawnienia szczególne dziekanów studiów i prorektora ds. dydaktyki i studentów  
 
1. W uzasadnionych przypadkach dziekan studium moŜe wyrazić zgodę na 

odstępstwa od niektórych z wymagań dotyczących prac dyplomowych. 
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się prorektorowi  

ds. dydaktyki i studentów. 
 

§ 17 
Przepisy uchylające 

 
Z dniem wejścia w Ŝycie zarządzenia, w odniesieniu do prac dyplomowych, których 
weryfikacja zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną nastąpiła w dniu  
18 lutego 2013 r. lub później, tracą moc:  



 

1) zarządzenie Rektora nr 21 z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie zasad pisania 
zespołowych prac dyplomowych;  

2) zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie formy akceptacji 
pracy dyplomowej przez promotorów;  

3) zarządzenie Rektora nr 13 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zasad składania, 
archiwizowania i udostępniania prac dyplomowych;  

4) zarządzenie Rektora nr 28 z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora nr 13 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zasad składania, 
archiwizowania i udostępniania prac dyplomowych;  

5) zarządzenie Rektora nr 30 dnia 26 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora nr 13 z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zasad składania, 
archiwizowania i udostępniania prac dyplomowych;  

6) zarządzenie Rektora nr 41 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących prac dyplomowych;  

7) zarządzenie Rektora nr 26 z dnia 6 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora nr 41 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących prac dyplomowych. 

 
§ 18  

Wejście w Ŝycie  
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 18 lutego 2013 r.  

 

 

 

              REKTOR 

 
 
        prof. dr hab. Tomasz Szapiro 

 
 
 


