REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ADOiL-AZOWA-0161/ZR-15/14

ZARZĄDZENIE NR 15
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie odpłatności za niektóre dokumenty z przebiegu studiów wydawane
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Na podstawie § 56 ust. 1 statutu SGH w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu
studiów (Dz. U. Nr 201 poz. 1188) oraz § 5 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
zarządza się, co następuje:

§1
1. Ustala się wysokość opłat za następujące dokumenty z przebiegu studiów pierwszego
i drugiego stopnia:
1) legitymacja studencka – 5 zł.
2) elektroniczna legitymacja studencka – 17 zł.
3) indeks – 4 zł.
4) dyplom ukończenia studiów – 60 zł.
5) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy – 40 zł.
2. Opłaty za wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy
nie pobiera się od studentów studiów prowadzonych w danym języku obcym.

1

3. Opłat opisanych w ust. 1 nie pobiera się od cudzoziemców, o których mowa w art. 43
ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) studiujących na zasadach odpłatności.
§2
1. Za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych lub świadectwa
ukończenia kursu dokształcającego ustala się opłatę w wysokości 30 zł, chyba że
opłata wliczona jest w koszty organizacyjne kształcenia.
2. Za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język
angielski ustala się opłatę w wysokości 40 zł.

§3
Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 Uczelnia
pobiera opłatę o połowę wyższą niż za oryginał.
§4
1. Tracą moc:
1) zarządzenie Rektora nr 42 z dnia 19 września 2006 r.;
2) zarządzenie Rektora 7 z dnia 20 stycznia 2010 r.
2. Za wydanie odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku
angielskim, sporządzonego zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 42 z dnia 19 września
2006 r., pobiera się opłatę określoną w § 2 ust. 2 zarządzenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 w brzmieniu nadanym zarządzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Tomasz Szapiro
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