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ZARZĄDZENIE NR 48 
z dnia 9 sierpnia 2013 r. 

 
w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia  

w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla cudzoziemców,  

o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  

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

studiujących na zasadach odpłatności, rozpoczynających 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.) oraz § 17 

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 października  

2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń 

oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U.  

Nr 190, poz. 1406, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1 

Wprowadza się tabele opłat dla studentów studiów: 

1) stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia wraz z terminami ich 

wnoszenia, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia; 

2) stacjonarnych pierwszego stopnia w języku angielskim na kierunkach: 

International Economics, Quantitative Methods in Economics and Information 

Systems i Management wraz z terminami ich wnoszenia, stanowiącą załącznik nr 

2 do zarządzenia; 

3) stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia wraz z terminami ich 

wnoszenia, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia; 

4) stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku International 

Business wraz z terminami ich wnoszenia, stanowiącą załącznik nr 4 do 

zarządzenia; 



5) stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku Finance and 

Accounting wraz z terminami ich wnoszenia, stanowiącą załącznik nr 5 do 

zarządzenia; 

§ 2 

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

rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2013/2014.  
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