Uchwała nr 248
Senatu SGH
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr 128 Senatu SGH z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków,
jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach, uchwala
się, co następuje:
§1
W Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 128 Senatu SGH z dnia
12 kwietnia 2017 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Student jest obowiązany uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych
przewidzianych w obowiązującym go planie studiów, z wyjątkiem wykładów.”;
2) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26
„1. Średnią ocen w semestrze ustala się według wzoru:
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gdzie:
Ai – ocena

końcowa

z

przedmiotu

albo

średnia

arytmetyczna

ocen

z przedmiotu, jeżeli był on zdawany więcej niż jeden raz,
Bi – punkty ECTS za przedmiot,
n – liczba przedmiotów realizowanych w danym semestrze, i = 1, ..., n.
2. Ilekroć Regulamin przewiduje liczenie średniej, liczy się ją z zaokrągleniem do
części setnych.”;
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3) w § 37 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Dziekan może zezwolić na wznowienie studiów na dzień egzaminu
dyplomowego osobie, która:
1) zrezygnowała ze studiów po dopuszczeniu do obrony, a przed dniem
egzaminu dyplomowego;
2) nie

została

dopuszczona

do

egzaminu

dyplomowego

z

powodu

niespełnienia warunku, o którym mowa w § 39 ust. 2 pkt 3 i z tego powodu
została skreślona z listy studentów.
4b. Wznowienie, o którym mowa w ust. 4a nie może nastąpić więcej niż raz.”;
4) w § 38:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Praca dyplomowa nie może być złożona później
niż w ostatnim dniu drugiego terminu sesji przypadającej w ostatnim semestrze
studiów.”,
b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. W uzasadnionym przypadku dziekan, na
wniosek studenta, może wydłużyć termin na złożenie pracy dyplomowej, nie
dłużej jednak niż o 3 miesiące.”;
5) w § 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Student powinien zostać dopuszczony do
egzaminu dyplomowego w terminie trzech miesięcy od wypełnienia wymagań
warunkujących jego złożenie.”;
b) dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Egzamin dyplomowy na studiach
pierwszego stopnia albo obrona pracy dyplomowej na studiach drugiego
stopnia odbywa się w języku, w którym napisana jest praca dyplomowa.”;
6) w § 40 uchyla się ust. 2;
7) w § 41 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) średnia ważona ocen uzyskanych
w okresie studiów przekracza 4,70;”;
8) w załączniku do Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie:
a) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Pracę dyplomową, oraz formularz Oceny
Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy przyjmuje promotor, który wystawia ocenę
pracy i podpisuje formularz Oceny Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy,
którego wzór określa Rektor.”;
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b) w § 7 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Recenzent otrzymuje dostęp do elektronicznej wersji pracy dyplomowej
w systemie APD.
6. Recenzent wypełnia recenzję w systemie APD, drukuje oraz

składa

recenzję we właściwym dziekanacie w terminie 15 dni od daty przekazania
informacji o powierzeniu mu obowiązków zgodnie z ust. 4. Na życzenie
recenzenta istnieje możliwość otrzymania wydruku pracy dyplomowej
w dziekanacie właściwego studium. Recenzent zwraca udostępniony
egzemplarz pracy wraz z recenzją.”;
c) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wydrukowanego z systemu APD
formularza Oceny Pracy Dyplomowej/Rozdziałów Pracy.”.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 5
lit. a, które wchodzą w życie z dniem podjęcia.
2. Osoby, które przed wejściem w życie niniejszej uchwały posiadają wyłącznie
zgodę dziekana na pisanie pracy dyplomowej w języku obcym, zdają egzamin
dyplomowy na studiach pierwszego stopnia albo bronią pracę dyplomową na
studiach drugiego stopnia w języku polskim, nie później jednak niż do końca roku
akademickiego 2018/2019.
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