
REKTOR 

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ 

w Warszawie  

AZOWA-0161/ZR-30-218/13 

 

ZARZĄDZENIE NR 30 
z dnia 7 czerwca 2013 r. 

 
w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie  

dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców,  

o których mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), 

rozpoczynających lub wznawiających studia w roku akademickim 2013/2014 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z uchwałą  

nr 522 Senatu SGH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za 

świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz 

warunków i trybu zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się tabele opłat: 

1) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim, 

studiujących pierwszy kierunek studiów oraz studentów, którzy spełnili 

kryteria, o których mowa w art. 170a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. 

zm.), studiujących drugi kierunek studiów, stanowiącą załącznik nr 1/T1 do 

zarządzenia; 

2) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim, 

studiujących drugi kierunek studiów stacjonarnych, którzy nie spełnili 

kryteriów, o których mowa w art. 170a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. 



zm.), oraz studiujących trzeci i kolejny kierunek studiów stacjonarnych, 

stanowiącą załącznik nr 1/T2 do zarządzenia; 

3) dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku 

angielskim, stanowiącą załącznik nr 2/T do zarządzenia; 

4) dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, stanowiącą 

załącznik nr 3/T do zarządzenia; 

5) dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku polskim, 

studiujących pierwszy kierunek studiów oraz studentów, studiujących drugi 

kierunek studiów w języku polskim, którzy spełnili kryteria, o których mowa  

w art. 170a ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), stanowiącą 

załącznik nr 4/T1 do zarządzenia; 

6) dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku polskim, 

studiujących drugi kierunek studiów stacjonarnych w języku polskim, którzy 

nie spełnili kryteriów, o których mowa w art. 170a ust. 4 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.), oraz studiujących trzeci i kolejny kierunek studiów 

stacjonarnych, stanowiącą załącznik nr 4/T2 do zarządzenia; 

7) dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim 

na kierunku International Business, stanowiącą załącznik nr 5/T1 do 

zarządzenia; 

8) dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim 

na kierunku Finance and Accounting, stanowiącą załącznik nr 5/T2 do 

zarządzenia; 

9) dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia, stanowiącą 

załącznik nr 6/T do zarządzenia; 

10) dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących  

w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na 

kierunku prowadzonym w języku polskim, stanowiącą załącznik nr 7/T1 do 

zarządzenia; 

11) dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia, studiujących  

w ramach magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD) na 

kierunku prowadzonym w języku angielskim, stanowiącą załącznik nr 7/T2 do 

zarządzenia. 



§ 2 

Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności: 

1) za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, 

dotyczącej studentów studiujących pierwszy i kolejny kierunek studiów  

w języku polskim, stanowiący załącznik nr 1/U do zarządzenia; 

2) za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w języku 

angielskim, stanowiący załącznik nr 2/U do zarządzenia; 

3) za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia, 

stanowiący załącznik nr 3/U do zarządzenia;  

4) za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, dotyczącej 

studentów studiujących pierwszy i kolejny kierunek studiów w języku polskim, 

stanowiący załącznik nr 4/U do zarządzenia; 

5) za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w języku 

angielskim na kierunku International Business, stanowiący załącznik nr 5/U1 

do zarządzenia; 

6) za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w języku 

angielskim na kierunku Finance and Accounting, stanowiący załącznik 

nr 5/U2 do zarządzenia; 

7) za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, 

stanowiący załącznik nr 6/U do zarządzenia; 

8) za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych drugiego stopnia, dotyczącej 

studentów uczelni partnerskich studiujących w SGH w ramach 

magisterskiego programu podwójnego dyplomu (MPPD), stanowiący 

załącznik 7/U do zarządzenia.  

§ 3 

1. Student, który studiuje pierwszy kierunek studiów pierwszego stopnia w SGH, 

wnosi czesne za drugi i kolejne kierunki studiów podejmowane równolegle  

w SGH, w wysokości 70% czesnego za studia pierwszego stopnia, określonego 

we właściwej tabeli opłat. 

2. Student, który studiuje pierwszy kierunek studiów drugiego stopnia w SGH, wnosi 

czesne za drugi i kolejne kierunki studiów podejmowane równolegle w SGH,  

w wysokości 80% czesnego za studia drugiego stopnia, określonego we 

właściwej tabeli opłat. 



3. Kandydaci zakwalifikowani na studia wpłacają co najmniej pierwszą ratę  

z tytułu czesnego, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia, najpóźniej 

do dnia złoŜenia dokumentów, pozostałą część wnoszą zgodnie z terminarzem 

opłat. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i dotyczy studentów, którzy 

rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2013/2014. 

 
 

 
     R E K T O R 

 
 
 

prof. dr hab. Tomasz Szapiro 
 


