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SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

w Warszawie  
ZOWA-0161/ZR-2-18/13 

 

ZARZĄDZENIE NR 2 
z dnia 15 stycznia 2013 r. 

 

w sprawie określenia zakresu rekrutacji oraz organizacji i harmonogramu 

postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczynające się 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 

 

Na podstawie § 7 ust. 2 i § 11 uchwały nr 630 Senatu SGH z dnia 30 maja 2012 roku 

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

w roku akademickim 2013/2014 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się, Ŝe rekrutacja na studia pierwszego stopnia w Szkole Głównej Handlowej 

w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 

2013/2014, obejmuje nabór na następujące studia: 

1) studia stacjonarne w języku polskim, w ramach limitu 1091 osób;  

2) studia niestacjonarne w języku polskim prowadzone w trybie studiów 

popołudniowych, w ramach limitu 300 osób;  

3) studia niestacjonarne w języku polskim prowadzone w trybie studiów sobotnio-

niedzielnych, w ramach limitu 350 osób;  

4) studia stacjonarne odpłatne w języku angielskim na kierunku Management, bez 

limitu; 

5) studia stacjonarne odpłatne w języku angielskim na kierunku Quantitative Methods 

in Economics and Information Systems (QMEIS), bez limitu; 

6) studia stacjonarne odpłatne w języku angielskim na kierunku International 

Economics (IE), bez limitu. 

 



 

§ 2 

Ustala się następujące minimalne liczby zakwalifikowanych kandydatów, które 

warunkują uruchomienie studiów na poniŜszych formach studiów:  

1) studia niestacjonarne odpłatne w języku polskim prowadzone w trybie studiów 

popołudniowych – 50 zakwalifikowanych kandydatów;  

2) studia niestacjonarne odpłatne w języku polskim prowadzone w trybie studiów 

sobotnio-niedzielnych – 50 zakwalifikowanych kandydatów. 

 

§ 3 

1. Obsługę informacyjną kandydatów na studia w okresie do rozpoczęcia rejestracji 

kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym zapewnia Biuro Rekrutacji 

oraz Biuro Informacji i Promocji. Po upływie powyŜszego okresu obsługę 

informacyjną kandydatów na studia sprawuje Komisja Rekrutacyjna dla studiów 

pierwszego stopnia oraz Biuro Rekrutacji.  

2. Funkcję sekretariatu Komisji Rekrutacyjnej dla studiów pierwszego stopnia 

sprawuje Biuro Rekrutacji. 

 

§ 4 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczynające się w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2013/2014 określa załącznik do zarządzenia. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
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prof. dr hab. Tomasz Szapiro 


