SENAT
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ABR01.021.104.2021

Uchwała nr 94
Senatu SGH
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr 741 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) w związku z art. 79 ust. 5aa ustawy
z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.1) oraz
§ 47 ust. 1 pkt 15 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 Senatu
SGH z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale nr 741 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu
rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego
stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022,
z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po zakwalifikowaniu na studia, za pośrednictwem ISR, kandydat dokonuje
wyboru języków obcych, których chce się uczyć w ramach studiów w SGH,
spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski
i włoski, a także deklaruje aktualny poziom kompetencji wybranych języków
obcych w przedziale B1–C2 ESOKJ dla pierwszego języka nauczanego na
studiach pierwszego stopnia, A2–C2 ESOKJ dla drugiego języka nauczanego
na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia lub B2–C2 ESOKJ dla języka
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 875, 979, 1086, 1423, 1493 i
2320 oraz z 2021 r. poz. 159.
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nauczanego na studiach drugiego stopnia. Uczelnia gwarantuje prowadzenie
wskazanych lektoratów przez cały planowany okres studiów, na które
kandydat się rekrutował.”;
2) w § 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia
w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości.”,
b) uchyla się ust. 2;
3) w § 22 uchyla się pkt 2;
4) uchyla się § 25;
5) w § 30:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, określonych
uchwałą Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz
finalistów olimpiad oraz laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości
i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymują maksymalną liczbę punktów
możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym.”;
b) uchyla się ust. 2;
6) uchyla się § 31;
7) w § 32 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. Za wymienione niżej osiągnięcia sportowe w dyscyplinie podlegającej
Polskiemu

Związkowi

Sportowemu

(według

wykazu

Ministra

Sportu

i Turystyki) kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów w postępowaniu
kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 333.
Uwzględniane jest tylko najwyżej punktowane z poniższych osiągnięć,
w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich:”;
8) w § 34:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zakwalifikowani do przyjęcia kandydaci, o których mowa w ust. 1 składają
dokumenty określone w § 43.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia kandydatów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 jest ukończenie studiów pierwszego stopnia SGH, z których
średnia stanowiła podstawę kwalifikacji.”;
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9) w § 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Wypełnione przez kandydatów karty testu są odczytywane przy użyciu
komputerowych urządzeń czytających (OCR) pod nadzorem członków UKR.”;
10) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zostaje wpisany na listę osób
przyjętych na studia pod warunkiem dostarczenia wymaganych dokumentów
w wyznaczonym terminie na zasadach określonych w § 43.”;
11) w § 41 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest obowiązany, na zasadach
określonych w § 43, dostarczyć do SGH lub za pośrednictwem ISR wymagane
dokumenty nie później niż do godziny 15:00 czasu urzędowego na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia wyznaczonego terminu.
2. Dokumenty w SGH można składać osobiście lub przez pełnomocnika. Do
podpisania przez pełnomocnika formularza rekrutacyjnego lub umowy
o

warunkach

odpłatności

za

usługi

edukacyjne

jest

wymagane

pełnomocnictwo kandydata zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie
internetowej SGH.”;
12) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42
Kandydat albo jego pełnomocnik składający w SGH dokumenty na studia mają
obowiązek okazania dokumentu tożsamości lub jej potwierdzenia za pomocą
mTożsamości.”;
13) w § 43:
a) w ust. 1:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podania o przyjęcie na studia wygenerowanego z ISR;
a) podpisanego

przez

kandydata

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis
z

wykorzystaniem

e-dowodu)

–

dokument

należy

wgrać

za

pośrednictwem ISR w formacie pliku właściwym dla danej formy
podpisu albo
b)

podpisanego odręcznie przez kandydata lub jego pełnomocnika –
dokument należy złożyć w SGH;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
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„1a) umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne
a) podpisanej

przez

kandydata

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis
z wykorzystaniem e-dowodu) – dokument należy wgrać za
pośrednictwem ISR w formacie pliku właściwym dla danej formy
podpisu albo
b) podpisanej odręcznie w dwóch egzemplarzach przez kandydata lub
jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w SGH;”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) podpisanych
egzemplarzach
potwierdzenia

przez

kandydata

zestawień
kompletności

lub

pełnomocnika

w

dwóch

składanych

dokumentów

w

celu

złożonych

dokumentów

–

tylko

w przypadku składania dokumentów w SGH.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. SGH podpisze umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne nie
później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Senatu SGH
REKTOR
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/
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