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ZASADY OGÓLNE TWORZENIA MAGISTERSKICH PROGRAMÓW
PODWÓJNEGO DYPLOMU (MPPD) W SGH
1. Studenci uczestniczący w programie MPPD, w celu uzyskania dyplomu SGH i partnera
zagranicznego, powinni uzyskać minimum 120 ECTS w trakcie dwóch lat studiów.
2. Studenci MPPD powinni zrealizować z programu SGH przynajmniej przedmioty
podstawowe i kierunkowe wymagane standardami kształcenia Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa WyŜszego dla wybranego kierunku studiów, przy czym wszystkie te przedmioty
mogą studiować i zaliczyć, zarówno w SGH, jak i w uczelni partnerskiej (jeśli są one tam
oferowane i uznane przez SGH jako zamienniki odpowiednich przedmiotów oferowanych w
SGH).
3. Realizując wymogi uczelni macierzystej i partnerskiej, studenci MPPD rozliczani są za
zaliczone przedmioty wg liczby ECTS, na jaką przedmiot został wyceniony w uczelni, w
której ten przedmiot jest realizowany.
4. W celu uzyskania dyplomu uczelni partnerskiej, student SGH musi zaliczyć wszystkie
przedmioty wymagane przez tę uczelnię i spełnić ewentualne inne wymogi (np. praktyka, staŜ
itp.), zgodnie z zapisem umowy o MPPD z danym partnerem zagranicznym.
5. KaŜdy student MPPD ma obowiązek napisać i obronić tylko jedną pracę dyplomową (lub
zdać egzamin końcowy) na jednej z uczestniczących w programie uczelni, zgodnie z jej
wymogami. Praca dyplomowa powinna być napisana w języku uczelni partnerskiej lub języku
angielskim, a w przypadkach określonych w umowie o MPPD moŜe być napisana w języku
polskim. Student uzyskuje liczbę punktów ECTS zgodną z wyceną pracy dyplomowej (wraz z
innymi elementami składającymi się na tę wycenę) w uczelni, w której praca została napisana.
6. Student MPPD realizuje studia w języku obcym (lub w dwóch językach obcych) co zwalnia
go z lektoratu z języka obcego (w SGH 120 godzin równe 10,5 ECTS).
7. W rozliczeniu studentów MPPD - po zrealizowaniu wymaganego minimum 120 ECTS –
moŜe wystąpić nadwyŜka w liczbie ECTS wynikająca z konieczności zrealizowania
zapisanych w umowie wymogów programowych obu uczelni. Studenci MPPD mają prawo do
bezpłatnego zrealizowania nadwyŜki ECTS będącej wynikiem realizacji wymogów
programowych MPPD.
8. W wyniku spełnienia wymogów obu partnerów realizujących MPPD student ma prawo do
dwóch dyplomów magisterskich:
- dyplomu magisterskiego SGH ze zrealizowanego kierunku,
- dyplomu magisterskiego partnera zagranicznego (lub jego równowaŜnika) zgodnego z
zapisem umowy,
- suplementów do dyplomów z pełnym wykazem zrealizowanych przedmiotów w obu
uczelniach.
9. Szczegółowe rozwiązania i dodatkowe wymogi uzyskania dwóch dyplomów magisterskich
w ramach konkretnego MPPD zostaną określone w umowie z partnerem zagranicznym.

