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REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie 

ADOIL.021.62.2020 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 23 

       z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 r.  

w sprawie prac dyplomowych 

Na podstawie § 60 ust. 1 statutu SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 499 

Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie statutu Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie, z późn. zm., oraz § 39 ust. 4 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego 

stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały 

nr 476 Senatu SGH z dnia 29 maja 2019 r., a także § 4 ust. 2 Wymagań merytorycznych 

i formalnych dla pracy dyplomowej oraz trybu jej składania i oceny, stanowiących 

załącznik do tego Regulaminu, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W Zasadach weryfikacji samodzielności przygotowania pracy dyplomowej oraz 

elektronicznej archiwizacji prac dyplomowych, stanowiących załącznik nr 1 do 

zarządzenia Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie prac 

dyplomowych, z późn. zm., zwanych dalej „Zasadami”, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dokonania w systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD) 

zgodnie z Instrukcją Użytkowania Systemu APD dostępną na 

stronie internetowej https://apd.sgh.waw.pl/następujących 

czynności: 

a) wprowadzenia do systemu: 

https://apd.sgh.waw.pl/
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− poprawnego tytułu pracy dyplomowej w języku, w którym 

przygotowywana była praca dyplomowa (roboczy tytuł został pobrany 

do systemu ze zgłoszenia seminarium dyplomowego), 

− streszczenia pracy w języku, w którym przygotowywana była praca 

dyplomowa, 

− słów kluczowych w języku, w którym przygotowywana była praca 

dyplomowa, 

− wersji elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci 

jednego pliku w formacie pdf; jeżeli praca zawiera załączniki, to należy 

je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku 

archiwum (PDF, ZIP, TGZ, 7Z), 

b) wyrażenia zgody bądź jej nieudzielenie, poprzez zaznaczenie  

w systemie odpowiedniej opcji, na udostępnienie obronionej już pracy  

w czytelni Biblioteki SGH;” 

2) załącznik nr 1 do Zasad otrzymuje brzmienie określone w załączniku 

nr 1 do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 2, który 

wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 
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        dr hab. Marek Rocki, prof. SGH 


