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projektów realizowania
Absolwent tego kierunku w szczególności:
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samodzielność
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negocjacyjne,
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charakteryzuje się odpowiedzialnością
charakteryzuje
za pracę własną
się odpowiedzialno
rozumie podstawowe problemy ekonomiczne
rozumie podstawowe
na
problemy ekonomiczne na
i innych osób, rozumie podstawowe
i innych
zasadyosób,
etyki,rozumie
w tym podstawow
poziomie międzynarodowym oraz poziomie
zna sposoby
międzynarodowym oraz zna sposoby
etyki zawodowej,
etyki zawodowej,
rozwiązywania tych problemów, posiada
rozwiązywania
wiedzę tych problemów, posiada wiedzę
z zakresu finansów międzynarodowych
z zakresu
i rynków
finansów międzynarodowych
i rynków
wykazuje
zdolność do formułowania
wykazuje
i uzasadniania
zdolność do formułowan
kapitałowych oraz podstaw finansów
kapitałowych
i rachunkowości
oraz podstaw finansów
i rachunkowości
sądów
w ważnych sprawach społecznych
sądów w
i światopoważnych sprawach społe
w kontekście transakcji międzynarodowych,
w kontekście transakcji międzynarodowych,
glądowych, umie ukierunkować swoje
glądowych,
samokształcenie.
umie ukierunkować sw

posiada wiedzę o różnych podmiotach
posiada
koncentrujących
wiedzę o różnych podmiotach koncentrujących
Dostępne tryby: stacjonarny i niestacjonarny
Dostępne tryby: stacjonarny i niesta
się na działalności międzynarodowej,
się na
rozumie
działalności
koncepcje
międzynarodowej, rozumie koncepcje
popołudniowy.
popołudniowy.
międzynarodowej konkurencyjności
międzynarodowej
gospodarek
konkurencyjności gospodarek
narodowych oraz zrównoważonego
narodowych
rozwoju, oraz zrównoważonego
rozwoju,
Pełna
lista efektów kształcenia orazPełna
przedmiotów
lista efektów kształcenia oraz

kierunkowych i specjalizacyjnych: kierunkowych i specjalizacyjnych:
posiada wiedzę o międzynarodowych
posiada
praktykach
wiedzę o międzynarodowych praktykach
www.sgh.waw.pl/informator www.sgh.waw.pl/informator
zarządzania przedsiębiorstwami i marketingu,
zarządzaniazna
przedsiębiorstwami i marketingu, zna
ogólne zasady tworzenia i rozwojuogólne
przedsięwzięć
zasady tworzenia i rozwojuStudiując
przedsięwzięć
w języku polskim kierunek
Studiując
wybierasz
w języku
pod polskim kierunek
międzynarodowych,
międzynarodowych,
koniec 2 semestru.
koniec 2 semestru.
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dostarczająStudia
podstawowej
wiedzy dostarczają UMIEJĘTNOŚCI
na tym kierunku
podstawowej wiedzy
UMIEJĘTNOŚCI
ządzania i finansów
kanonuzarządzania i finansów oraz kanonu
z zakresuoraz
ekonomii,
potrafi rozwiązywać
potrafi
i mikroekonomiczne
rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne
d ilościowychwiedzy
w ekonomii
i systemów
z zakresu
metod ilościowych w ekonomii
i systemów problemy makroz
wykorzystaniem
różnorodnych
narzędzi
z
wykorzystaniem
analitycznych,
różnorodnych narzędzi analitycznych,
a dydaktyczna
tego kierunku obejmuje
informatycznych.
Oferta dydaktyczna tego kierunku obejmuje
w ztym
nowoczesnych
technologii informatycznych,
w tym nowoczesnych technologii informatycznych,
kterze praktycznym
z zakresu
analiz
też przedmioty
o charakterze
praktycznym
zakresu
analiz

metrycznych,statystycznych
informatyki i demografii.
i ekonometrycznych, informatyki i demografii.
rozumie i umie stosować narzędziarozumie
analizy matematyi umie stosować narzędzia analizy matematycznej w
liwe jest specjalizowanie
się w jednym
W ramach kierunku
możliwe jest specjalizowanie
sięekonometrii
w jednym i informatyce,cznej w ekonometrii i informatyce,

enia. Jeden jest
nakierowany
metody Jeden jest nakierowany na metody
z dwóch
profilówna
kształcenia.
umie stosować algebrę liniową w statystyce,
umie stosować
ekonometrii
algebrę liniową w statystyce, ekonometrii
drugi – na informatykę
ilościowe wgospodarczą.
ekonomii, a drugi – na informatykę gospodarczą.
oraz matematycznych modelach podejmowania
oraz matematycznych
decyzji, modelach podejmowania decyzji,
potrafi
projektować
i
realizować
badanie
potrafi
statystyczne,
projektować
i realizować badanie statystyczne,
petencje umożliwiające
podjęcie
pracy
Studia te rozwijają
kompetencje
umożliwiające podjęcie pracy

ach gospodarczych
i instytucjach,
zawodowej
w podmiotach gospodarczych i instytucjach,
est stosowanie
narzędziwymagane
matematyw których
jest stosowanie narzędzi matematyKOMPETENCJE SPOŁECZNE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ekonometrycznych
i informatycznych
cznych, statystycznych,
ekonometrycznych i informatycznych
ej działalności
lubgospodarczej.
prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
wykazuje się elastycznością, samodzielnością
wykazuje sięmyślenia
elastycznością, samodzielnością myślenia
i racjonalnością – jako podstawą przygotowania
i racjonalnością – jako podstawą przygotowania
i podejmowania decyzji w różnychipodmiotach
podejmowania decyzji w różnych podmiotach
i organizacjach gospodarczych, i organizacjach gospodarczych,
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rozumie potrzebę korzystania z podejścia
rozumieilościowego
potrzebę korzystania z podejścia ilościowego
ku w szczególności:
Absolwent tego kierunku w szczególności:
dla lepszego postrzegania, opisu i analizy
dla lepszego
otaczającej
postrzegania, opisu i analizy otaczającej
WIEDZA
rzeczywistości ekonomicznej, społecznej,
rzeczywistości
biznesowej,
ekonomicznej, społecznej, biznesowej,

rii i zastosowań z zna
zakresu:
podstawy
matematyki,
teorii i zastosowań z zakresu:
matematyki,
umiejętnie
korzysta z narzędzi ilościowych,
umiejętnie
jestkorzysta
świadomy
z narzędzi ilościowych, jest świadomy
nalizy matematycznej
w szczególności
i algebry liniowej;
analizy matematycznej
i
algebry
liniowej;
odpowiedzialności zawodowej, rozumie
odpowiedzialności
zasady etyki. zawodowej, rozumie zasady etyki.
podobieństwa i statystyki
rachunkumatematyprawdopodobieństwa i statystyki matematylizy statystycznej;cznej;
demografii;
badańekonomii
i analizy statystycznej; demografii; ekonomii
konometrii; matematyki
matematycznej;
finansowej
ekonometrii; matematyki
Dostępnefinansowej
tryby: stacjonarny, niestacjonarny
Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
ej; programowania
i ubezpieczeniowej;
komputerowego; programowania
komputerowego;
popołudniowy
i sobotnio-niedzielny.
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.
temów informatycznych;
projektowania
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systemów informatycznych; baz danych,
Pełna lista efektów kształcenia orazPełna
przedmiotów
lista efektów kształcenia oraz przedmiotów
ędzia matematyczne,
zna metody
statystyczne
i narzędzia matematyczne,
statystyczne
kierunkowych i specjalizacyjnych: kierunkowych i specjalizacyjnych:
niezbędne do analizy
i ekonometryczne
zjawisk gosponiezbędne do analizy
zjawisk gospowww.sgh.waw.pl/informator
www.sgh.waw.pl/informator
nych w skali mikro-darczych
i makroekonomicznej,
i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej,
Studiując w języku polskim kierunek
Studiując
wybierasz
w języku
pod polskim kierunek wybierasz pod
rytmów oraz matematyczny
rozumie rolęopis
algorytmów oraz matematyczny
opis
koniec 2 semestru.
koniec 2 semestru.
ocesów gospodarczych
zjawisk,i aspołecznych,
także procesów gospodarczych i społecznych,
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RODOWEMIĘDZYNARODOWE
STOSUNKI GOSPODARCZE
STOSUNKI GOSPODARCZE

u dostarczają
wiedzy
rozwijają
Studia
na itym
kierunku dostarczają wiedzy
i rozwijają
UMIEJĘTNOŚCI
UMIEJĘTNOŚCI
iające podjęcie
pracy zawodowej,
m.in. podjęcie pracy zawodowej, m.in.
umiejętności
umożliwiające
praktycznie
rozwiązywać proste
umie
problemy
praktycznie
dotyczące
rozwiązywać proste problemy dotyczące
wej i samorządowej
oraz w instytucjach
w administracji
rządowej i samorządowej umie
oraz w
instytucjach
podmiotów
zaangażowanych
w
działalność
podmiotów
międzynarozaangażowanych
w działalność międzynarocjach pozarządowych
publicznychdziałających
i organizacjach pozarządowych działających
dową,
dową,
wej, w przedsiębiorstwach
produkcyj- w przedsiębiorstwach produkcyjw skali międzynarodowej,

zymującychnych
kontakty
z partnerami
i usługowych
utrzymujących kontakty z partnerami
umie posługiwać się podstawowymi
umie
technikami
posługiwać
pozyskisię podstawowymi technikami pozyskidzenie działalności
gospodarczej
na
za granicą
oraz prowadzenie
działalności gospodarczej na
wania danych i metodami ich analizy
wania
w badaniach
danych i metodami ich analizy w badaniach
ej zakres obejmuje
rynki zagraniczne.
własny rachunek,
której zakres obejmuje rynki zagraniczne.
gospodarki światowej oraz gospodarek
gospodarki
krajówświatowej
i ich grup, oraz gospodarek krajów i ich grup,
a
także
realizować
proste
zadania
badawcze,
a
także
realizować
proste zadania badawcze,
nku możeszWrealizować
program
ramach tego
kierunku możesz realizować program

u.

podwójnego dyplomu.

umie identyfikować czynniki międzynarodowej
umie identyfikować
konkurenczynniki międzynarodowej konkurencyjności krajów i przedsiębiorstw, prowadzić
cyjności krajów
transakcje
i przedsiębiorstw, prowadzić transakcje
międzynarodowe, pracować w międzynarodowym,
międzynarodowe, pracować w międzynarodowym,
zróżnicowanym kulturowo zespole,zróżnicowanym kulturowo zespole,

KORZYŚCI

ku w szczególności:
Absolwent tego kierunku w szczególności:

WIEDZA

KOMPETENCJE SPOŁECZNE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

na temat gospodarki
posiada
światowej,
wiedzęwnatym
temat gospodarkiwykazuje
światowej,
w tym
świadomość
znaczenia wykazuje
międzynarodowych
świadomość znaczenia międzynarodowych
Europejskiej, dotyczącą
gospodarki
międzynaroUnii Europejskiej, dotyczącą
międzynarouwarunkowań
pozycji krajów i przedsiębiorstw,
uwarunkowań pozycji krajów i przedsiębiorstw,
cyjności,
dowej konkurencyjności,
wykazuje inicjatywę i samodzielność
wykazuje
w działaniach
inicjatywę i samodzielność w działaniach
esu finansów, rozliczeń
ma wiedzę
i transakcji
z zakresu finansów, rozliczeń
i transakcjioraz odpowiedzialność
zawodowych
zawodowych
za pracę własną
oraz odpowiedzialność za pracę własną
ych oraz zarządzania
międzynarodowych
i marketingu oraz zarządzaniai innych,
i marketingu
i innych,
ego,
międzynarodowego,
rozumie podstawowe zasady etyki,
rozumie
w tym etyki
podstawowe
zawodu.zasady etyki, w tym etyki zawodu.
kcjonowaniu wybranych
ma wiedzę
podmiotów
o funkcjonowaniu wybranych podmiotów
działalność międzynarodową
nastawionych (m.in.
na działalność międzynarodową (m.in.
Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
siębiorstw, organizacji
UE, a także
i instytucji
przedsiębiorstw, organizacji i instytucji
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.
ych publicznych imiędzynarodowych
prywatnych),
publicznych i prywatnych),
Pełna lista efektów kształcenia oraz
Pełna
przedmiotów
lista efektów kształcenia oraz przedmiotów
kierunkowych i specjalizacyjnych:kierunkowych i specjalizacyjnych:
www.sgh.waw.pl/informator www.sgh.waw.pl/informator
Studiując w języku polskim kierunek
Studiując
wybierasz
w języku
pod polskim kierunek wybierasz pod
koniec 2 semestru.
koniec 2 semestru.
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zarządzanie

zarządzanie

Studia na kierunku zarządzanie dostarczają
Studia na kierunku
wiedzy zarządzanie dostarczają
wiedzypozwalającą na diagnozowanie
ma wiedzę
ma wiedzęi pozwalającą
rozwiązy- na diagn
teoretycznej i praktycznej z zakresu
teoretycznej
nauk o zarządzaniu
i praktycznej z zakresu nauk
o zarządzaniu
wanie
problemów związanych z podstawowymi
wanie problemów związanych z p
i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty,
i nauk
prawidłowości
pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości
funkcjami i procesami zarządzania:
funkcjami
planowaniem,
i procesami zarządzania
i problemów funkcjonowania organizacji.
i problemów funkcjonowania organizacji.
organizowaniem, motywowaniem,
organizowaniem,
kontrolą i koordymotywowaniem
nacją,
nacją,
Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające
Studia te rozwijają
podjęcie
kompetencje umożliwiające podjęcie
pracy zawodowej w charakterze specjalisty
pracy zawodowej
lub też w charakterze specjalisty
lub też praktyki z zakresu zarządzania
zna najlepsze
zna najlepsze
i zasady
praktyki z zakresu z
menedżera/kierownika średniegomenedżera/kierownika
szczebla zarządzania średniego szczebla
zarządzania
prowadzenia
samodzielnej działalności
prowadzenia
gospodarczej,
samodzielnej działa
w różnorodnych organizacjach, wwtym
różnorodnych
przedsiębiorstwach,
organizacjach, w tym przedsiębiorstwach,
organizacjach non profit, jednostkach
organizacjach
administracji
non profit, jednostkach administracji
publicznej i samorządowej różnych
publicznej
szczebli,i lub
samorządowej
prowadze- różnychKOMPETENCJE
szczebli, lub prowadzeSPOŁECZNE KOMPETENCJE SPOŁECZNE
nie własnej działalności gospodarczej.
nie własnej działalności gospodarczej.
jest zdolny do skutecznego komunikowania
jest zdolny do
się,skutecznego komu
negocjowania i przekonywania, negocjowania i przekonywania,

KORZYŚCI

KORZYŚCI

WIEDZA

WIEDZA

wykazuje umiejętności podejmowania
wykazuje
decyzji
umiejętności
i jest
podejmow
świadomy odpowiedzialności związanej
świadomy
z wykonywaodpowiedzialności zwi
Absolwent tego kierunku w szczególności:
Absolwent tego kierunku w szczególności:
niem zawodu,
niem zawodu,

w sposób wyważony i kompetentny
w sposób
opiniuje
wyważony
i ocenia i kompetent
innych.
pracę innych.
rozumie złożone procesy i zjawiska
rozumie
zachodzące
złożone procesy i zjawiskapracę
zachodzące
w organizacjach i w otaczającym w
je organizacjach
świecie,
i w otaczającym je świecie,

ma wiedzę pozwalającą na diagnozowanie
ma wiedzę pozwalającą na diagnozowanie
Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
Dostępne tryby: stacjonarny, niestac
i rozwiązywanie problemów związanych
i rozwiązywanie problemów związanych
popołudniowy
i sobotnio-niedzielny.
popołudniowy i sobotnio-niedzielny
z podstawowymi funkcjami i procesami
z podstawowymi
zarządzania:
funkcjami i procesami
zarządzania:
planowaniem, organizowaniem,planowaniem,
motywowaniem,
organizowaniem, motywowaniem,
Pełna lista efektów kształcenia orazPełna
przedmiotów
lista efektów kształcenia oraz p
kontrolą i koordynacją,
kontrolą i koordynacją,
kierunkowych i specjalizacyjnych: kierunkowych i specjalizacyjnych:
www.sgh.waw.pl/informator
www.sgh.waw.pl/informator
zna najlepsze praktyki z zakresu zarządzania
zna najlepsze
i zasady
praktyki z zakresu zarządzania
i zasady
prowadzenia samodzielnej działalności
prowadzenia
gospodarczej,
samodzielnej działalności gospodarczej,
Studiując w języku polskim kierunek
Studiując
wybierasz
w języku
pod polskim kierunek
koniec 2 semestru.
koniec 2 semestru.

UMIEJĘTNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI

rozumie złożone procesy i zjawiska
rozumie
zachodzące
złożone procesy i zjawiska zachodzące
w organizacjach i w otaczającym w
je organizacjach
świecie,
i w otaczającym je świecie,
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www.sg

języku
Kierunki
angielskim
w języku angielskim

elskim oferowane
Kierunki
w SGH
w języku
są dostępne
angielskim
jedynie
oferowane
w formie
w SGH
stacjonarnej.
są dostępne
Studia
jedynie
są odpłatne.
w formie stacjonarnej. Studia są odpłatne.

ness, Finance and Governance
Global Business, Finance and Governance
Management
Management
program podwójnego
– dostępny
dyplomu program podwójnego dyplomu
Quantitative Methods in Economics
Quantitative
and
Methods in Economics and
al Economics – dostępny
International
programEconomics – dostępny
Information
programSystems
Information Systems
o dyplomu
podwójnego dyplomu

języku angielskim
Kandydaci
wybierają
na studia
konkretny
w języku
kierunek
angielskim
już na
wybierają
etapie rekrutacji.
konkretny kierunek już na etapie rekrutacji.
tałcenia orazPełna
przedmiotów
lista efektów
kierunkowych
kształceniai oraz
specjalizacyjnych:
przedmiotów www.sgh.waw.pl/informator
kierunkowych i specjalizacyjnych: www.sgh.waw.pl/informator
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ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE W SGH
REKRUTACJA KROK PO KROKU – DOŁĄCZ DO NAS!
1

Zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym, wpisz wyniki
z matury, dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

2

Jeśli zdajesz na studia stacjonarne w języku polskim
– napisz test z wiedzy o przedsiębiorczości.

3

Sprawdź wyniki rekrutacji – jeśli otrzymałeś komunikat
o zakwalifikowaniu na studia, to...

4

... skompletuj wymagane dokumenty i przynieś je
do SGH.

CO OCENIAMY?
1

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne
i niestacjonarne w języku polskim bierzemy pod
uwagę oceny z czterech przedmiotów maturalnych:

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne
w języku polskim bierzemy również pod uwagę wynik
testu z wiedzy o przedsiębiorczości – maks. 100 pkt.

3

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne w języku
angielskim następuje w wyniku weryfikacji
dokumentów, według kolejności zgłoszeń (daty założenia
konta w systemie rekrutacyjnym).

W postępowaniu rekrutacyjnym na studia stacjonarne
w języku polskim można zdobyć maksymalnie 433 punkty
– do 333 punktów za wyniki z matury i do 100 punktów za test
kwalifikacyjny.
W postępowaniu rekrutacyjnym na studia niestacjonarne
w języku polskim można zdobyć maksymalnie 333 punkty,
przydzielane wyłącznie na podstawie wyników maturalnych.

PRZELICZNIKI OCEN

matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony)
– maks. 100 pkt.

Punkty z polskiej Nowej Matury przeliczane są według
schematu 1% to 1 punkt kwalifikacyjny (zgłoszony wynik
z drugiego języka dzielony jest przez 3).

geografia, historia, informatyka, wiedza
o społeczeństwie, ekonomia lub fizyka – jeśli
nie była wskazana jako pierwszy przedmiot
– (poziom rozszerzony) – maks. 100 pkt.

Przeliczniki na punkty kwalifikacyjne wyników z dyplomów IB
oraz EB, a także innych świadectw zagranicznych dostępne są
na stronie SGH.

pierwszy język obcy spośród następujących:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski,
włoski (poziom rozszerzony) – maks. 100 pkt.
drugi język obcy (inny niż ten z pierwszego wyboru)
spośród następujących: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski (poziom
podstawowy lub rozszerzony) – maks. 33 pkt.
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Jeśli zdawałeś przedmiot z grupy I lub II na poziomie klas
dwujęzycznych otrzymasz dodatkowe punkty za ten poziom
według schematu 1% = 1/3 punktu kwalifikacyjnego; jeśli
zdawałeś język obcy na poziomie klas dwujęzycznych, możesz
zgłosić ten poziom jako podstawę do obliczania wyniku
i skorzystać z korzystniejszych przeliczników: 1% = 4/3 pkt dla
języka obcego I (ale nie więcej niż 100 pkt) oraz 1% = 4/9 pkt
dla języka obcego II (ale nie więcej niż 33 i 1/3).

www.sgh.waw.pl/licencjackie

OLIMPIADY
Laureaci i/lub finaliści wybranych olimpiad mogą otrzymać
albo maksymalną liczbę punktów przydzielanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (433 pkt – tym samym są zwolnieni
z testu kwalifikacyjnego), albo maksymalną liczbę punktów
przydzielanych na podstawie wyników z matur (333 pkt – tacy
kandydaci powinni przystąpić do testu kwalifikacyjnego).
433 punkty otrzymują wszyscy laureaci i finaliści Olimpiady
Przedsiębiorczości, sześciu pierwszych laureatów
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz laureaci stopnia
centralnego wybranych olimpiad przedmiotowych.*
333 punkty otrzymują pozostali laureaci oraz finaliści
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz finaliści stopnia
centralnego wybranych olimpiad przedmiotowych.*
Uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty danej
olimpiady przysługują kandydatom w roku zdania matury oraz
w dwóch kolejnych latach.
* Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna, Ogólnopolska
Olimpiada Historyczna, Ogólnopolska Olimpiada Języka
Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka
Hiszpańskiego, Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego,
Olimpiada Języka Rosyjskiego, Olimpiada Matematyczna, Wiedza
o Polsce i Świecie Współczesnym.

OSIĄGNIęCIA SPORTOWE
Jeśli masz w swoim dorobku szczególne osiągnięcia sportowe,
to możesz otrzymać dodatkowe punkty (od 30 pkt do 100 pkt)
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Zgłoszone osiągnięcie
powinno być udokumentowane oryginalnym zaświadczeniem
wydanym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

wymagane dokumenty
Wydrukowany z systemu formularz rekrutacyjny
Świadectwo uprawniające do podjęcia studiów
licencjackich
Dokument tożsamości (dowód lub paszport)
Jedna aktualna fotografia
Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego
(tylko na studia w jęz. angielskim)
Zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty
olimpiady lub dokumentujące osiągnięcia sportowe
kandydata wydane przez odpowiedni polski związek
sportowy (jeśli dotyczy)
Świadectwo zagraniczne musi również spełnić następujące
wymagania:
Legalizacja lub klauzula apostille – nie dotyczy dyplomów
IB i EB, a także świadectw wydanych w krajach UE, EFTA
i OECD.
Tłumaczenie przysięgłe świadectwa na język polski
– wymóg tłumaczenia nie dotyczy dyplomów IB.
Zaświadczenie o nostryfikacji – nie dotyczy dyplomów IB
i EB, a także świadectw wydanych w krajach UE, EFTA i OECD,
na Białorusi i Ukrainie, oraz w Chinach i Libii.

REKRUTACJA NA ZASADACH DLA CUDZOZIEMCÓW
Jeśli nie masz polskiego obywatelstwa, skontaktuj się z Działem
Promocji i Rekrutacji w celu ustalenia zasad rekrutacji oraz
wymaganych dokumentów.
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dlaczego my? dlaczego my?
W SGH możesz podjąć studia:

W SGH możesz podjąć studia:

SPORT W SGH

SPORT W SGH

Stacjonarne w języku polskim (nieodpłatne)
Stacjonarne w języku polskim (nieodpłatne)
Centrum Wychowania Fizycznego
Centrum
i SportuWychowania
(CWFiS) oferuje
Fizycznego i Sport

zajęcia obejmujące takie dyscypliny
zajęcia
jak:obejmujące
aerobik, atletyka,
takie dyscypliny jak: a
Niestacjonarne w języku polskimNiestacjonarne
w trybie popołudniow języku polskim w trybie popołudniotrening funkcjonalny, boks, callanetics,
treningpiłka
funkcjonalny,
nożna, piłka
boks, callanetics, p
wym lub sobotnio-niedzielnym (odpłatne)
wym lub sobotnio-niedzielnym (odpłatne)
ręczna, futsal, karate, lekkoatletyka,
ręczna,
pilates,
futsal,
koszykówka,
karate, lekkoatletyka, pilate

kulturystyka, nordic walking, pływanie,
kulturystyka,
piłka siatkowa,
nordic walking, pływanie, p
Stacjonarne w języku angielskimStacjonarne
(odpłatne) w języku angielskim (odpłatne)
taniec towarzyski, tenis ziemny czy
taniec
żeglarstwo.
towarzyski, tenis ziemny czy żeglar
Do grona absolwentów SGH należą
Do były
grona
premier
absolwentów
RP i wicepreSGH należą były premier RP i wicepreDla chętnych organizowane są także
Dla chętnych
obozy sportowe
organizowane są także obo
mierzy, większość ministrów finansów
mierzy,RPwiększość
po 1989 r.,ministrów
pierwszafinansów RP po 1989 r., pierwsza
w przerwie międzysemestralnej oraz
w przerwie
w wakacje.
międzysemestralnej
Oprócz
oraz w w
w historii komisarz UE pochodząca
w historii
z Polski,
komisarz
dwóch prezesów
UE pochodząca z Polski, dwóch prezesów
wymienionych zajęć pracownicywymienionych
CWFiS prowadzą
zajęć
treningi
pracownicy CWFiS p
Narodowego Banku Polskiego, członkowie
Narodowego
Rady
Banku
Polityki
Polskiego, członkowie Rady Polityki
z wieloma sekcjami Uczelnianegoz wieloma
Klubu Akademickiego
sekcjami Uczelnianego Klubu
Pieniężnej, prezesi Giełdy Papierów
Pieniężnej,
Wartościowych,
prezesi Giełdy
przewodPapierów Wartościowych, przewodZwiązku Sportowego, który zrzesza
Związku
bliskoSportowego,
300 studentów.
który zrzesza blisko
niczący i członkowie Komisji Nadzoru
niczący
Finansowego,
i członkowieeksperci
Komisji Nadzoru Finansowego, eksperci
rządowi, doradcy, współpracownicy
rządowi,
Unii Europejskiej
doradcy, współpracownicy
i innych
Unii
Europejskiej i innych
www.sgh.waw.pl/cwfis
www.sgh.waw.pl/cwfis
instytucji europejskich oraz ONZ.instytucji europejskich oraz ONZ.

JĘZYKI OBCE

JĘZYKI OBCE

Centrum Nauki Języków ObcychCentrum
(CNJO) oferuje
Nauki lektoraty
Języków Obcych
na
(CNJO) oferuje lektoraty na
wysokim poziomie nauczania z języków:
wysokimangielskiego,
poziomie nauczania z języków: angielskiego,
niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego,
francuskiego
rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego
i włoskiego oraz polskiego dla obcokrajowców.
i włoskiego oraz polskiego dla obcokrajowców.
Zajęcia prowadzone są z zakresuZajęcia
tematyki
prowadzone
ekonomicznej
są z zakresu tematyki ekonomicznej
z uwzględnieniem aktualnych zagadnień
z uwzględnieniem
dotyczących
aktualnych
życia zagadnień dotyczących życia
społeczno-politycznego i gospodarczego.
społeczno-politycznego i gospodarczego.
CNJO dysponuje własną biblioteką
CNJO
i czytelnią,
dysponuje
których
własną
zbiory
biblioteką i czytelnią, których zbiory
obejmują słowniki, leksykony, podręczniki
obejmują oraz
słowniki,
skrypty.
leksykony, podręczniki oraz skrypty.
Dodatkowo medioteka CNJO oferuje
Dodatkowo
materiały
medioteka
audio- CNJO oferuje materiały audiowizualne do indywidualnej pracywizualne
studentów.
do indywidualnej pracy studentów.
www.sgh.waw.pl/cnjo

www.sgh.waw.pl/cnjo
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ch:

SGH w rankingach:

Certyfikaty:

Certyfikaty:

obal Masters in Management
w rankingu Global Masters in Management
SGH&CIMA Certificate in Business
Accounting
SGH&CIMA
Certificate in Business Accounting
he Financial Times”
dziennika
SGH znalazła
„The Financial Times” SGH znalazła
(CBA)
(CBA)
epszych europejskich
się wśród
uczelni
najlepszych europejskich uczelni
SGH&CIMA Diploma in Management
AccountSGH&CIMA
Diploma in Management Accountch na świecie;
ekonomicznych na świecie;
ing (DMA)
ing (DMA)

zkół Wyższych 2018
w opublikowaRankingu Szkół Wyższych 2018 opublikowaSGH & CIMA Advanced DiplomaSGH
in Manage& CIMA Advanced Diploma in Manageerspektywy” SGHnym
zajęła
przez
1. miejsce
„Perspektywy” SGH zajęła 1.ment
miejsce
Accounting (ADMA)
ment Accounting (ADMA)
czelni ekonomicznych,
w kategorii
zajęła też
uczelni ekonomicznych, zajęła też
pierwsze miejscawszystkie
w kategorii
trzy pierwsze miejsca w kategorii
onomicznych: ekonomia,
kierunków
finanse
ekonomicznych: ekonomia,
finanse w Polsce członkiem
SGH jest jedynym
SGH jest jedynym
akademickim
w Polsce członkiem akademickim
ść oraz zarządzanie;
i rachunkowość
wśród ogółu oraz zarządzanie;
wśród
ogółu
CEMS (w SGH realizowany jestCEMS
program
(w SGH
CEMS
realizowany
Master’s jest program CEMS Master’s
emickich jesteśmy uczelni
na 12. miejscu;
akademickich jesteśmy
na
12.
miejscu;
in International Management)in
i jedynym
International
polskim
Management) i jedynym polskim

członkiem
stowarzyszenia PIMczłonkiem
(Partnership
stowarzyszenia
in Interna- PIM (Partnership in Internandacji Perspektywy
w programy
rankingu fundacji Perspektywy
programy
tional
Management)
– największej
tionalmiędzynarodowej
Management) – największej międzynarodowej
-SGH w 2018 roku zdobyły
CEMBA iodpoMBA-SGH w 2018 roku
zdobyły
odpoorganizacji zrzeszającej uczelnie
organizacji
oferującezrzeszającej
studia
uczelnie oferujące studia
miejsce;
wiednio 1. i 7. miejsce;
w zakresie zarządzania.
w zakresie zarządzania.
Kuźnia prezesów”w2016
rankingu
SGH „Kuźnia prezesów” 2016 SGH
Warszawska zajęłyi Politechnika
ex aequo Warszawska zajęły ex aequo
estawieniu uczelni,
1.które
miejsce
wykszw zestawieniu uczelni,Jesteśmy
które wykszczłonkiem międzynarodowych
Jesteśmy członkiem międzynarodowych
organizacji
i
sieci:
organizacji i sieci:
ej szefów największych
tałciły
polskich
najwięcej
firm;
szefów największych polskich firm;

Akredytacje:

CEMS

CEEMAN
CEMS

CEEMAN

PIM

EUCEN
PIM

EUCEN

IQA (CEEMAN)
ACCA

IQA (CEEMAN)
EFMD

PECSAEFMD

PECSA

CeQuInt
AMBA

CeQuInt EUA

EDAMBA
EUA

EDAMBA

dlowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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rozwój i kariera
rozwój i kariera
STUDIA I BIZNES

STUDIA I BIZNES

Opublikowane w lutym 2018 rokuOpublikowane
OgólnopolskiewBadanie
lutym 2018 roku Ogólno
Wynagrodzeń przez firmę Sedlak Wynagrodzeń
& Sedlak wykazało,
przez firmę Sedlak & Sedla
SGH jako uczelnia biznesowo-ekonomiczna
SGH jako uczelnia
współpracuje
biznesowo-ekonomiczna
współpracuje
że w 2017 absolwenci SGH otrzymywali
że w 2017
najwyższe
absolwenci
miesięczne
SGH otrzymywali n
z otoczeniem biznesowym zarówno
z otoczeniem
w kwestii kształcenia,
biznesowym
jakzarówno wwynagrodzenie
kwestii kształcenia,
jak
całkowite – średnio
wynagrodzenie
8228 zł – spośród
całkowite
absol-– średnio 8228
i obszaru badawczego oraz zagadnień
i obszaru
związanych
badawczego
z zarządzaoraz zagadnień związanych z zarządzawentów studiów magisterskich badanych
wentów studiów
uczelni. magisterskich
Połowa
badanych
niem uczelnią.
niem uczelnią.
z nich zarabiała w granicach od 5789
z nich
dozarabiała
12 100 zł.w granicach od 5789 do 1

Dzięki współpracy SGH z partnerami:
Dzięki
nasi
współpracy
studenci mają
SGH z partnerami: nasi studenci mają
szeroki wybór praktyk i staży podczas
szeroki
studiów
wybóroraz
praktyk
dużąi staży podczas studiów oraz dużą
łatwość w znalezieniu pracy w renomowanych
łatwość w znalezieniu
firmach;pracy w renomowanych
firmach;
WSPIERAMY
ROZWÓJ TWOJEJ KARIERY
WSPIERAMY ROZWÓJ TWOJEJ KARIERY
na uczelni realizowanych jest szereg
na uczelni
warsztatów,
realizowanych
wykładówjest szereg warsztatów, wykładów
Centrum
Kariery i Relacji z Absolwentami
Centrum Kariery
wspierairozwój
Relacji z Absolwentam
i spotkań, podczas których studenci
i spotkań,
mogą się
podczas
spotkać
których studenci mogą
się spotkać
kariery
studentów
i absolwentów SGH
kariery
oraz
studentów
odpowiada
i absolwentów
za
SGH oraz
z praktykami biznesu; realizujemyz wizyty
praktykami
studyjne
biznesu;
w firmach,
realizujemy wizyty
studyjne
w firmach,
kształtowanie
i
utrzymywanie
relacji
kształtowanie
z
naszymi
absolwentami.
i
utrzymywanie
relacji
z nasz
szereg projektów badawczych oraz
szereg
konferencji;
projektów
rozwijamy
badawczych oraz konferencji; rozwijamy
Serwis Kariera –Centrum
platformę
prowadzi
komunikacji
Serwis Kariera – platfor
infrastrukturę uczelni oraz know-how
infrastrukturę
z zakresu uczelni
zarządzania
oraz know-howCentrum
z zakresuprowadzi
zarządzania
między pracodawcami a studentami
między
i absolwentami
pracodawcami
SGHa studentami i abso
i administracji uczelnią.
i administracji uczelnią.
– oferujący dostęp do aktualnych ofert
– oferujący
praktyk,
dostęp
staży ido
pracy,
aktualnych
jak
ofert pra
Studenci SGH mogą korzystać z Programu
Studenci SGH
Studiuj
mogą
Praktycznie
korzystać z Programu
Studiuj
Praktycznie
również
stanowiący
źródło cennych
również
informacji,
stanowiący
m.in. naźródło
tematcennych inform
dzięki współpracy z pracodawcami
dzięki
z Klubu
współpracy
Partnerów
z pracodawcami
SGH.
z Klubu
Partnerów
SGH. pracy, doskonalenia
rekrutacji,
poszukiwania
rekrutacji, poszukiwania
zawodowegopracy, doskonalen
Jest to wyjątkowa oferta przedmiotów
Jest torealizowanych
wyjątkowa oferta
przez
przedmiotów realizowanych przez
oraz przygotowania dokumentów oraz
aplikacyjnych.
przygotowania
Serwis
dokumentów
ten
aplikacy
specjalistów-dydaktyków wraz zespecjalistów-dydaktyków
specjalistami-praktykami.wraz ze specjalistami-praktykami.
usprawnia także proces konsultacjiusprawnia
u doradcytakże
zawodowego
proces konsultacji
SGH.
u dorad
Partnerzy organizują także warsztaty
Partnerzy
i spotkania
organizują
dla także warsztaty i spotkania dla
https://kariera.sgh.waw.pl/ https://kariera.sgh.waw.pl/
studentów.
studentów.
www.sgh.waw.pl/firma

www.sgh.waw.pl/firma
Sprawdź również:

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW

Sprawdź również:

Klub Przedsiębiorców SGH
Klub Przedsiębiorców SGH
http://przedsiebiorcy.sgh.waw.pl/http://przedsiebiorcy.sgh.waw

Zestawienie „Ekonomiczne Losy Absolwentów”
Zestawienie „Ekonomiczne
corocznie Losy Absolwentów” corocznie
SGH Startup Hub
publikowane przez Ministerstwo Nauki
publikowane
i Szkolnictwa
przez Ministerstwo
Wyższego Nauki i Szkolnictwa
Wyższego
http://startupy.sgh.waw.pl/
pokazuje ponadprzeciętne zarobki
pokazuje
osób z dyplomem
ponadprzeciętne
SGH już
zarobki osób z dyplomem SGH już
w pierwszym roku od ukończeniawstudiów.
pierwszym roku od ukończenia studiów.
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y MIĘDZYNARODowe
programy MIĘDZYNARODowe

ędzynarodowej
Oferta wymiany międzynarodowej
POLSKO-NIEMIECKIE FORUM AKADEMICKIE
POLSKO-NIEMIECKIE FORUM AKADEMICKIE

ędzynarodowych
SGH uczestniczy
programach
w wymiany
międzynarodowych
programach wymiany
Polsko-Niemieckie
Forum Akademickie
Polsko-Niemieckie
to wspólny program
Forum Akademickie to wspólny program
ków. Co rokustudentów
blisko 500istudentów
pracowników.
SGHCo roku blisko
studentów
SGH uniwersytetów:
SGH500
i dwóch
niemieckich
SGH i dwóch
Johannes
niemieckich
Gutenberg
uniwersytetów: Johannes Gutenberg
studiów za granicą,
realizujeaczęść
prawie
swoich
tyle samo
studiów za granicą,
a prawie
tyle samo
Universität
Mainz
oraz UniversitätUniversität
Duisburg-Essen.
MainzWykłady
oraz Universität Duisburg-Essen. Wykłady
ych przyjeżdża
studentów
na studia
zagranicznych
do SGH, z czego
przyjeżdża na
studia do SGH,
z czegoprzez wykładowców
prowadzone
są głównie
prowadzonez są
Niemiec,
głównie
którzy
przez wykładowców z Niemiec, którzy
denci z programu
bliskoErasmus.
300 osób W
tochwili
studenci z programu
Erasmus. W
odznaczają
sięchwili
doświadczeniem wodznaczają
nauczaniusię
studentów
doświadczeniem w nauczaniu studentów
a wymienia obecnej
studentów
nasza
z prawie
uczelnia
300wymienia studentów
z prawie
w obcym
dla nich300
języku.
w obcym dla nich języku.
0 krajów. uczelniami z ponad 60 krajów.
Na zajęcia można uczęszczać już od
Napierwszego
zajęcia można
semestru
uczęszczać już od pierwszego semestru
wych programów
Ofertawymiany
międzynarodowych
dostępna jest
programów
wymiany
dostępna
studiów,
a po
trzecim jest
semestrze można
studiów,
przystąpić
a po trzecim
do semestrze można przystąpić do
tów, zarówno
dlatych
wszystkich
studiujących
studentów, zarówno tych
studiujących
specjalności
międzykierunkowej „Management
specjalności międzykierunkowej
der deutsch„Management der deutschtacjonarnie.stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. -polnischen Wirtschaftsaktivitäten”.
-polnischen
W ramachWirtschaftsaktivitäten”.
tej specjalności
W ramach tej specjalności
studenci mają możliwość m.in. studiowania
studenci mają
przez
możliwość
semestr m.in. studiowania przez semestr
m
www.sgh.waw.pl/cpm
w Moguncji, wzięcia udziału w miesięcznym
w Moguncji,kursie
wzięcia
językowym,
udziału w miesięcznym kursie językowym,
a także ubiegania się o stypendium
a także
Deutscher
ubiegania
Akademischer
się o stypendium Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD). Specjalizacja
Austauschdienst
kończy się uzyskaniem
(DAAD). Specjalizacja kończy się uzyskaniem
GO DYPLOMUPROGRAM PODWÓJNEGO DYPLOMU certyfikatu.
certyfikatu.

kich dostępny
Najest
studiach
program
licencjackich
podwójnego
dostępny jest
program podwójnego
www.sgh.waw.pl/pnfa
www.sgh.waw.pl/pnfa
y we współpracy
dyplomu
z Kyungpook
prowadzony
National
we współpracy z Kyungpook National
udniowej. Program
University
tenwoferowany
Korei Południowej.
jest w Program ten oferowany jest w
h kierunków:ramach
globalny
następujących
biznes, finanse
kierunków:
i
globalny biznes, finanse i
SPECJALNOŚć MIĘDZYKIERUNKOWa
SPECJALNOŚć
SGH-CIMA
MIĘDZYKIERUNKOWa SGH-CIMA
nce); międzynarodowe
zarządzaniestosunki
(governance);
gospo-międzynarodowe stosunki gospoEconomics oraz
darcze;
Global
International
Business, Finance
Economics oraz Oferujemy
Global Business,
Financemiędzykierunkowe
specjalności
Oferujemyrealizowane
specjalności międzykierunkowe realizowane
and Governance.
we współpracy z Instytutem CIMAwe
(Chartered
współpracy
Institute
z Instytutem
of
CIMA (Chartered Institute of
Management Accountants) - największą
Management
profesjonalną
Accountants) - największą profesjonalną
dyplomu dostępny
Programjest
podwójnego
jedynie dladyplomu dostępny jest jedynie dla
organizacją zrzeszającą ekspertóworganizacją
z dziedzinyzrzeszającą
rachunkowości
ekspertów z dziedziny rachunkowości
acjonarnychstudentów
w SGH. Kwalifikacja
studiów stacjonarnych
odbywa
w SGH. Kwalifikacja odbywa
zarządczej. W ramach studiów licencjackich
zarządczej.dostępna
W ramachjest
studiów licencjackich dostępna jest
u studiów (po
sięwybraniu
na początku
specjalizacji).
2. roku studiów (po wybraniu specjalizacji).
specjalność SGH & CIMA Certificate
specjalność
in BusinessSGH
Accounting
& CIMA Certificate in Business Accounting
(SGH
&
CIMA
–
CBA).
(SGH
&
CIMA
–
CBA).
p
www.sgh.waw.pl/ddp
www.sgh.waw.pl/cima

lowa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

www.sgh.waw.pl/cima
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życie studenckie
życie
w SGH
studenckie w SGH

SGH tętni życiem. Prawie codziennie
SGHodbywają
tętni życiem.
się tu
Prawie codziennie
odbywają się tu
AKADEMIKI
AKADEMIKI
najróżniejsze wydarzenia organizowane
najróżniejsze
zarówno
wydarzenia
przez organizowane zarówno przez
SGHKażdy
oferuje
swoim coś
studentom miejsca
SGH oferuje
w dwóch
swoim
własnych
studentom miejsca
studentów, jak i pracowników uczelni.
studentów,
Każdy jak
znajdzie
i pracowników
coś
uczelni.
znajdzie
domach
Grosik,studenckich:
a także miejsca
Sabinki oraz Gro
dla siebie. Odwiedzają nas nobliści,
dlaszefowie
siebie. Odwiedzają
globalnychnas nobliści,domach
szefowiestudenckich:
globalnych Sabinki oraz
w pokojachrządu
gościnnych do dyspozycji
w pokojach
wszystkich
gościnnych
osób do dyspozycji
korporacji, naukowcy z zagranicy,korporacji,
członkowie
naukowcy
rządu z zagranicy, członkowie
zainteresowanych.
Akademiki SGH
zainteresowanych.
usytuowane są wAkademiki
bliskiej SGH usy
i przedstawiciele władz państwowych,
i przedstawiciele
politycy, władz państwowych,
politycy,
okolicy głównego kampusu uczelni.
okolicy
W pobliżu
głównego
znajduje
kampusu
się uczelni. W
przedstawiciele mediów i Unii Europejskiej.
przedstawiciele mediów i Unii Europejskiej.
również stacja metra, przystanek również
autobusowy
stacjai tramwajowy
metra, przystanek auto
oraz rozległy park Pole Mokotowskie.
oraz rozległy park Pole Mokotowskie.

ORGANIZACJE STUDENCKIE

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Szczegółowe informacje na tematSzczegółowe
rekrutacji doinformacje
akade- na temat rekr
mików SGH dostępne są na stronie
mików
internetowej.
SGH dostępne są na stronie int
W SGH działa ponad 60 uczelnianych
W SGH
organizacji
działa ponad
studen60 uczelnianych organizacji studenckich, w tym koła naukowe (aż 40!),
ckich,
kluby
w tym
i zespoły
koła naukowe (aż 40!),www.sgh.waw.pl/akademiki
kluby i zespoły
www.sgh.waw.pl/akademiki
artystyczne. Największą organizacją
artystyczne.
studencką
Największą
działającąorganizacją studencką działającą
w Szkole Głównej Handlowej jestwSamorząd
Szkole Głównej
Studentów
Handlowej jest Samorząd Studentów
SGH, odpowiedzialny, m.in. za współorganizację
SGH, odpowiedzialny, m.in. za współorganizację
pomoc
materialna
pomoc materialna
Juwenaliów SGH które odbywająJuwenaliów
się w Ogrodach
SGH które odbywają się
w Ogrodach
Rektorskich co roku w maju.
Rektorskich co roku w maju.
Studenci SGH mogą ubiegać się oStudenci
szereg świadczeń:
SGH mogą ubiegać się o szer
stypendium
socjalne; stypendiumstypendium
rektora dlasocjalne;
studentów,
stypendium rekt
Studenci SGH zrzeszeni w kołach Studenci
naukowych
SGH
i organizrzeszeni w kołach naukowych
i organizacjach co roku organizują setki wydarzeń
zacjach coi projektów
roku organizują setki wydarzeń
i projektów
którzy uzyskali
wysoką średnią, bądź
którzy
mieli
uzyskali
osiągnięcia
wysoką średnią, bądź m
naukowych oraz pozanaukowych,naukowych
koncentrujących
oraz pozanaukowych,
się na
koncentrujących
się
na
sportowe, artystyczne lub publikacje
sportowe,
naukowe;
artystyczne
stypendium
lub publikacje n
wybranej tematyce. Dzięki uczestnictwu
wybranej
i koordynowaniu
tematyce. Dzięki uczestnictwu
i koordynowaniu
specjalne
dla osób niepełnosprawnych;
specjalne
a także
dla osób
o zapomogę
niepełnosprawnyc
tych wydarzeń studenci SGH zdobywają
tych wydarzeń
nie tylkostudenci
ugrunto-SGH zdobywają
nie tylko ugruntodla studentów,
którzy z przyczyn losowych
dla studentów,
znaleźli
którzy
się z przyczyn losow
waną wiedzę teoretyczną, ale zyskują
wanąrównież
wiedzę umiejętności
teoretyczną, ale zyskują również umiejętności
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
przejściowo w trudnej sytuacji materia
i rozwijają kompetencje, dzięki którym
i rozwijają
z sukcesem
kompetencje,
odnajdudzięki którym z sukcesem odnajdują swoje miejsce na rynku pracy wjątrakcie
swoje miejsce
i po skończeniu
na rynku pracy w trakcie
i po skończeniu
Szczegółowych
informacji na temat
Szczegółowych
dostępnych informacji
świadczeńna temat d
studiów.
studiów.
socjalnych udziela Sekcja Pomocy
socjalnych
Materialnej.
udziela Sekcja Pomocy Ma
Natomiast artystyczne aspiracje studenci
Natomiast
SGH
artystyczne
mogą aspiracje studenci
SGH mogą
www.sgh.waw.pl/spm
realizować w ramach Chóru Szkoły
realizować
Głównej Handlowej,
w ramach Chóru Szkoły Głównej Handlowej,
Teatru Scena Główna Handlowa, Teatru
a takżeScena
Zespołu
Główna
PieśniHandlowa, a także Zespołu Pieśni
i Tańca Szkoły Głównej Handlowej.
i Tańca Szkoły Głównej Handlowej.
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dzone są wZajęcia
czterech
w SGH
budynkach:
prowadzone są w czterech
W skład kampusu
budynkach:
SGH wchodząWrównież:
skład kampusu SGH wchodzą również:

ch główny) – al.Budynek
Niepodległości
G (gmach
162główny) – al. Niepodległości
Budynek B (gmach
162 biblioteki) – Budynek
ul. Rakowiecka
B (gmach
22 Bbiblioteki) – ul. Rakowiecka 22 B

Rakowiecka 24 Budynek A – ul. Rakowiecka 24 Budynek M – ul. Madalińskiego Budynek
6/8
M – ul. Madalińskiego 6/8

Niepodległości 128
Budynek C – al. Niepodległości 128
Dom Studenta nr 1 „Sabinki” – al.
Dom
Niepodległości
Studenta nr 147
1 „Sabinki” – al. Niepodległości 147

Wiśniowa 41

Budynek W – ul. Wiśniowa 41

owa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dom Studenta nr 3 „Grosik” – ul. Madalińskiego
Dom Studenta31/33
nr 3 „Grosik” – ul. Madalińskiego 31/33
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najczęściej zadawane
najczęściej
pytania
zadawane pytania

Natomiast
Natomiast
w języku
jeśli angielskim,
rekrutujesz się na studia
Kiedy rusza rekrutacja na studia
Kiedywrusza
SGH? rekrutacja na studia
w SGH?jeśli rekrutujesz się na studia

kierunek studiów wybierasz już nakierunek
etapie rekrutacji.
studiów wybierasz już na etap
Rekrutacja na studia licencjackie rozpocznie
Rekrutacja się
na 9studia
maja licencjackie
2019.
rozpocznie się 9 maja 2019.

Jak mogę przystąpić do programu
Jak mogę
podwójnego
przystąpić do programu
Czy muszę pisać test z wiedzyCzy
o przedsiębiorczości?
muszę pisać test z wiedzy odyplomu?
przedsiębiorczości?
dyplomu?

Wynik testu z wiedzy o przedsiębiorczości
Wynik testu
jest częścią
z wiedzy o przedsiębiorczości
jest częścią podwójnego dyplomu
Oferta programów
Oferta programów
skierowanapodwójnego
jest do
dyplom
składową punktów kwalifikacyjnych
składową
na studia
punktów
stacjonarne
kwalifikacyjnychstudentów
na studia stacjonarne
studiów stacjonarnychstudentów
w SGH – najpierw
studiówwięc
stacjonarnych w SG
w języku polskim (aż 100 pkt z 433w
pkt!).
języku
Jestpolskim
to Twoja
(aższansa
100 pkt z 433 pkt!).
Jest
to Twoja
szansa
musisz
zostać
naszym
studentem,musisz
a potem
zostać
wziąćnaszym
udział studentem, a po
by poprawić ewentualne braki w wynikach
by poprawić
z matury.
ewentualne braki w wynikach
z
matury.
w rekrutacji do PPD. Szczegółowe w
informacje
rekrutacjint.
doprocesu
PPD. Szczegółowe infor
rekrutacji oraz pełen wykaz kierunków,
rekrutacji
w ramach
oraz pełen
których
wykaz kierunków,
Test z wiedzy o przedsiębiorczościTest
nie obowiązuje
z wiedzy o przedsiębiorczości
laureatów
nie obowiązuje laureatów
można realizować PPD dostępny jest
można
podrealizować
adresem PPD dostępny jest p
i finalistów wybranych olimpiad (szczegółowe
i finalistów wybranych
informacjeolimpiad
na
(szczegółowe informacje na
www.sgh.waw.pl/cpm
www.sgh.waw.pl/cpm
s. 14), kandydatów na studia niestacjonarne
s. 14), kandydatów
w językuna
polskim
studia niestacjonarne w języku polskim
oraz stacjonarne w języku angielskim.
oraz stacjonarne w języku angielskim.

Jaki jest próg punktowy?

Jaki jest próg punktowy?

Czy mogę korzystać z programów
Czy mogę
wymiany
korzystać z programów
międzynarodowej jeśli studiuję
międzynarodowej
niestacjonarnie?
jeśli studiuję ni

Oczywiście, programy wymiany dostępne
Oczywiście,
są dla
programy
wszystkich
wymiany dostęp
Próg punktowy na studia w językuPróg
polskim
punktowy
nie jestna
z góry
studia w języku polskim nie jest z góry
studentów SGH, bez względu na formę
studentów
i tryb studiowania.
SGH, bez względu na formę
ustalony i zależy od wyników naszych
ustalony
kandydatów.
i zależy od wyników naszych kandydatów.
Szczegółowe informacje nt. procesu
Szczegółowe
rekrutacji oraz
informacje
lista nt. procesu rek
uczelni partnerskich dostępna jestuczelni
pod adresem
partnerskich dostępna jest pod
www.sgh.waw.pl/cpm
www.sgh.waw.pl/cpm
jakie jĘzyki lektoratów mogęjakie
WYBRAĆ?
jĘzyki lektoratów mogę WYBRAĆ?

Dostępne języki to angielski, niemiecki,
Dostępne
rosyjski,
języki
hiszpański,
to angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański,
Jestem
już studentem SGH. Czy
Jestem
mogęjużzmienić
studentem SGH. Czy m
francuski, włoski, oraz polski (tylkofrancuski,
dla obcokrajowców).
włoski, oraz polski (tylko dla
obcokrajowców).
formę
lub tryb
Języki, które zostały zgłoszone na etapie
Języki,rekrutacji
które zostały
są zgłoszone na etapie
rekrutacji
są studiów? formę lub tryb studiów?
równocześnie językami zadeklarowanymi
równocześnie
do nauki
językami
przez cały
zadeklarowanymi do nauki przez cały
Zgodnie z regulaminem studiów w SGH,
Zgodnie
takazzmiana
regulaminem
możliwa
studiów w SGH,
okres trwania studiów licencjackich,
okres
a poziom
trwaniazaawansowastudiów licencjackich, a poziom zaawansowajest po ukończeniu 2 semestrów studiów.
jest poSzczegółowych
ukończeniu 2 semestrów studiów
nia grupy językowej ustalany jest na
niapodstawie
grupy językowej
zgłoszonego
ustalany jest na podstawie zgłoszonego
informacji udziela Dziekanat Studiów
informacji
Licencjackich.
udziela Dziekanat Studiów Lic
wyniku z danego języka.
wyniku z danego języka.

Czy istnieje możliwość przeniesienia
Czy istnieje
się domożliwość
SGH z innejprzeniesien
Kiedy mogę wybrać kierunek studiów?
Kiedy mogę wybrać kierunek studiów?
uczelni?
uczelni?

Jeśli rekrutujesz się na studia w języku
Jeśli polskim,
rekrutujesz
będziesz
się na studia w języku polskim, będziesz
Naturalnie! Informacje dotyczące procedury
Naturalnie!
przeniesień
Informacje
dodotyczące
SGH
proced
mógł wybrać kierunek studiów pod
mógł
koniec
wybrać
2. semestru.
kierunek studiów pod koniec 2. semestru.
znajdują się na stronie Dziekanatu Studiów
znajdująLicencjackich.
się na stronie Dziekanatu Studió
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ń OtwartyZapraszamy
w SGH!
na Dzień Otwarty w SGH!

zie się już 13Edycja
października
jesienna2018.
odbędzie
Na edycję
się jużwiosenną
13 października
zapraszamy
2018.wNa
marcu
edycję
2019.
wiosenną zapraszamy w marcu 2019.
W programie:

zasad rekrutacji,

omówienie zasad rekrutacji,

zwiedzanie kampusu uczelni,

zwiedzanie kampusu uczelni,

oferty edukacyjnej,

prezentacja oferty edukacyjnej,

spotkania ze studentami SGH,

spotkania ze studentami SGH,

arsztaty,

wykłady i warsztaty,

i wiele innych atrakcji!

i wiele innych atrakcji!

owa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
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Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Polska

+48 22 564 77 77
rekrutacja@sgh.waw.pl
oferta.sgh.waw.pl

