Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 25
z dnia 13 kwietnia 2021r.

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW
NIEPOSIADAJĄCYCH POLSKIEGO OBYWATELSTWA
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA W SGH
1. Przyjęcie

na

studia

pierwszego

i

drugiego

stopnia

wymaga

złożenia

wydrukowanego z ISR i podpisanego przez kandydata internetowego formularza,
stanowiącego podanie o przyjęcie na studia.
2. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka wykładowego na
poziomie:
1) co najmniej B2 ESOKJ – w przypadku studiów pierwszego stopnia
prowadzonych w języku polskim oraz studiów prowadzonych w języku
angielskim;
2) co najmniej C1 ESOKJ – w przypadku studiów drugiego stopnia prowadzonych
w języku polskim.
3. W przypadku kandydatów, którzy mają podjąć studia na podstawie decyzji instytucji
określonych w art. 323 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) wymagane jest złożenie oryginału
tej decyzji celem sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z tym
oryginałem kopii dokumentu.
4. Kandydat na studia pierwszego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, odpowiednio:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,
albo

zalegalizowane

lub

opatrzone

apostille

zagraniczne

świadectwo

dojrzałości lub inny uznany w Rzeczypospolitej Polskiej dokument uprawniający
do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, zgodnie z art. 93 tej ustawy;
2) zaświadczenie

potwierdzające

status

laureata

lub

finalisty

olimpiady

przedmiotowej stopnia centralnego, wystawione w sposób określony w uchwale
nr 360 Senatu SGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Zasad uznawania

1

osiągnięć

laureatów

oraz

finalistów

olimpiad

stopnia

centralnego

w postępowaniu rekrutacyjnym na studia SGH w latach akademickich
2019/2020-2020/2023, z późn. zm.;
3) zaświadczenie

potwierdzające

status

laureata

lub

finalisty

Olimpiady

Przedsiębiorczości lub zaświadczenie potwierdzające status laureata lub
finalisty Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
4) zaświadczenie

wydane

przez

odpowiedni

polski

związek

sportowy

dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata.
5. Kandydat na studia drugiego stopnia okazuje, celem sporządzenia przez SGH
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii, dyplom ukończenia studiów
wyższych prowadzonych w polskiej uczelni lub – w przypadku kandydatów
z dyplomem uczelni zagranicznej – zalegalizowany albo opatrzony apostille
zagraniczny dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu,
o ile został wydany.
6. Obowiązku legalizacji lub opatrzenia apostille nie stosuje się do zagranicznych
świadectw i dyplomów wydanych przez instytucję działającą w systemie szkolnictwa
państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej,

Europejskiego

Stowarzyszenia

Wolnego Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), a także Matury Międzynarodowej, Matury Europejskiej.
7. Zagraniczny dokument – o ile nie jest sporządzony w języku angielskim – powinien
zostać okazany wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym na język polski albo
angielski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego uprawnionego do tłumaczenia
dokumentów
Europejskiego

urzędowych

w

państwie

członkowskim

Stowarzyszenia

Wolnego

Handlu

Unii

(EFTA)

lub

Europejskiej,
Organizacji

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
8. Kandydat posiadający świadectwo zagraniczne, o którym mowa w art. 93 ust. 3
ustawy o systemie oświaty, zobowiązany jest przedstawić decyzję administracyjną
stwierdzającą, że przedłożony dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na
studia wyższe.
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