REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
w Warszawie
ABR01.021.35.2021

ZARZĄDZENIE REKTORA
NR 9
z dnia 23 lutego 2021 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego
i drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku
akademickim 2021/2022 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 10, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 80 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)1 zarządza się, co następuje:
§1
Od studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, zwanej dalej „SGH” lub „Uczelnią”, pobiera się opłaty za usługi
edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy – Prawo

o szkolnictwie

wyższym i nauce zwanej dalej „ustawą”, w wysokości określonej w załączniku do
zarządzenia.
§2
1. Opłaty wnoszone są na wskazany w systemie USOSweb, właściwy, indywidualny
rachunek studenta, prowadzony w ramach konta bankowego SGH.
2. Czesne za semestr zimowy płatne jest do 30 września, a za semestr letni do
ostatniego dnia lutego.
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Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. poz. 374, 695, 875, 1086 oraz z 2021 r. poz. 159.
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3. W przypadku płatności ratalnej raty płatne są do ostatniego dnia każdego
miesiąca począwszy od września w semestrze zimowym i od lutego w semestrze
letnim.
4. Szczegółowe warunki wnoszenia opłat określa umowa zawarta pomiędzy SGH
a studentem.
5. Od opłat wniesionych po upływie terminu pobiera się ustawowe odsetki za
opóźnienie. W przypadku zalegania z opłatami przez okres dłuższy niż trzy
miesiące następuje skreślenie z listy studentów. Za datę wniesienia opłaty uważa
się datę wpływu należnej kwoty na konto Uczelni.
6. W przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niewniesienia opłat
związanych z odbywaniem studiów, ponowne wpisanie na listę studentów jest
możliwe po uregulowaniu wszystkich należności wobec Uczelni.
§3
1. Student wnosi czesne za drugi i kolejne kierunki studiów niestacjonarnych
w języku polskim albo stacjonarnych w języku angielskim, zgodnie z tabelą opłat.
2. W przypadku zadeklarowania w semestrze mniejszej liczby ECTS niż wymagana
Regulaminem studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, z powodu uznania niektórych przedmiotów za zaliczone, student
może wystąpić z wnioskiem o zwrot odpowiedniej części czesnego.
§4
1. Studentom udostępnia się limit punktów ECTS w liczbie niezbędnej do ukończenia
studiów na danym poziomie kształcenia (limit podstawowy) oraz dodatkowo
6 punktów ECTS do wykorzystania na dodatkowe przedmioty (limit dodatkowy).
2. Punkty ECTS uzyskane przez studentów za zajęcia na innych uczelniach
i przenoszone do programu studiów w SGH na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1
ustawy, w tym wynikające z Porozumienia o programie zajęć (Learning
agreement), uwzględnia się jako realizację limitu podstawowego, ale nie traktuje
się jako jego przekroczenia również w przypadku uzyskania w wyniku
przeniesienia liczby punktów ECTS większej niż ten limit. W tym przypadku
studentowi nadal pozostaje do dyspozycji limit dodatkowy do wykorzystania na
zajęcia nieobjęte podstawowym programem studiów.
3. Punkty ECTS uzyskane przez studentów SGH z przedmiotów specjalności
międzykierunkowej organizowanej w oparciu o umowę zawartą przez SGH
z partnerem międzynarodowym, jeśli specjalność ta zostanie wybrana przez
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studenta jako pierwsza specjalność międzykierunkowa, uwzględnia się jako
realizację odpowiednio limitu podstawowego (w przypadku, gdy realizowane
przedmioty

są

częścią

podstawowego

programu

studiów),

albo

limitu

dodatkowego (w przypadku realizacji przedmiotów nieobjętych podstawowym
programem studiów), ale nie traktuje się jako przekroczenia tych limitów. Student
może bez ponoszenia opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów zrealizować
jedną specjalność międzykierunkową, o której mowa w zdaniu poprzednim.
Wyboru specjalności międzykierunkowej, za którą nie jest wnoszona opłata,
dokonuje student.
4. Punkty ECTS uzyskane przez studentów SGH z przedmiotów podstawowego
programu studiów w ramach programu podwójnego dyplomu, uwzględnia się jako
realizację limitu podstawowego, a w przypadku realizacji przedmiotów nieobjętych
podstawowym programem studiów, również dodatkowego, ale nie traktuje się jako
przekroczenia tych limitów.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i stosuje się je do studentów,
którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2021/2022.
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