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Ekonomia
Studia te pozwalają uzyskać bardzo szeroką wiedzę ogólną i kompetencje umożliwiające
podejmowanie pracy w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. W szczególności kształcą
one specjalistów dysponujących nie tylko znajomością narzędzi analiz mikro i makroekonomicznych,
ale także szerszą i głębszą niż absolwenci innych kierunków wiedzą w dziedzinie zjawisk i procesów
społeczno-ekonomicznych.

wiedza
podstawowa wiedza z dziedziny
nauk ekonomicznych oraz
społecznych, znajomość mikroi makroekonomii na poziomie
średnio zaawansowanym,
rozumienie mechanizmów
społecznych odnoszących się do
działów gospodarki i instytucji
ekonomicznych oraz umiejętność
stosowania narzędzi służących
do wybranych typów badań
ekonomicznych,
znajomość najnowszych osiągnięć
naukowych odnoszących się do
teorii ekonomii oraz wybranych
zagadnień z zakresu ekonomii
stosowanej.

umiejętności
rozwiązywanie prostych
problemów mikroekonomicznych
i makroekonomicznych oraz
wyrażanie opinii na temat
problemów gospodarczych
i społecznych,
korzystanie ze źródeł danych
ekonomicznych oraz metod ich
analizowania i interpretowania,
postrzeganie problemów
ekonomicznych w całej
złożoności, z uwzględnieniem
wielu uwarunkowań społecznogospodarczych oraz skuteczne
komunikowanie się w metajęzyku
współczesnej ekonomii ze
specjalistami w swojej dyscyplinie.

TRYB STUDIÓW
Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.

więcej na: www.sgh.waw.pl/informator

kompetencje społeczne
wykazywanie inicjatywy
i samodzielności w działaniach
zawodowych oraz
odpowiedzialności za pracę
własną i innych,
stosowanie się do podstawowych
zasad etyki, w tym etyki zawodu
ekonomisty,
świadomość roli ekonomii
w procesie podejmowania decyzji
gospodarczych oraz umiejętność
formułowania własnych sądów.
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Finanse i rachunkowość
Studia te dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wyposażają studentów w podstawową
wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz finansowych. Rozwijają też kompetencje umożliwiające
podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów i rachunkowości lub
prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.

wiedza

umiejętności

znajomość mechanizmów
funkcjonowania przedsiębiorstw,
sektora finansów publicznych,
rynków finansowych, banków
oraz zakładów ubezpieczeń,
a także rozumienie
współzależności między
finansami a sferą realną
gospodarki,
wiedza na temat objaśniania,
interpretacjii i stosowania
podstawowych zasad
rachunkowości finansowej,
wiedza z zakresu analizy
finansowej i instrumentów
finansowych w odniesieniu do
przedsiębiorstw oraz instytucji
finansowych.

przeprowadzanie analizy
ekonomiczno-finansowej
podmiotu gospodarczego
(z uwzględnieniem otoczenia
gospodarczo-prawnego) oraz
merytorycznie uzasadnianie
sformułowanej oceny,
wyliczanie efektywności
poszczególnych instrumentów
finansowych oraz wybór
najbardziej odpowiedniego
instrumentu,

kompetencje społeczne
stosowanie się do zasad
etyki w dziedzinie finansów
i rachunkowości, w tym kodeksów
dobrych praktyk,
otwartość na pracę zespołową
i docenianie inicjatywy w zakresie
jej organizowania,
świadomość zasad
funkcjonowania jednostki
w zespole oraz wrażliwość na
kwestie społeczne.

ocenianie skutków finansowych
i społecznych podejmowanych
decyzji i przedsięwzięć oraz
prezentowanie wyników
własnych analiz i ocen wraz
z argumentacją.

TRYB STUDIÓW
Akredytacja ACCA
– The Association
of Chartered Certified
Accountants

Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.

więcej na: www.sgh.waw.pl/informator
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Globalny biznes, finanse i zarządzanie
(Governance)
Studia te pomagają zrozumieć globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły
globalizacji oraz ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym.
Przygotowują do pracy w środowisku międzynarodowym początkujących specjalistów, którzy będą
mogli być zatrudnieni w zajmujących się finansami, sprzedażą, logistyką i marketingiem jednostkach
organizacyjnych podmiotów biznesowych i pozabiznesowych.

wiedza
znajomość różnych podmiotów
koncentrujących się na
działalności międzynarodowej,
w tym Unii Europejskiej, firm
międzynarodowych i innych
organizacji publicznych
i prywatnych,
znajomość ogólnych zasad
tworzenia i rozwoju przedsięwzięć
międzynarodowych, przy
wykorzystaniu wiedzy z dziedziny
ekonomii, finansów i zarządzania,

umiejętności
zdolność do identyfikacji
czynników przyczyniających
się do międzynarodowej
konkurencyjności państw
i przedsiębiorstw,
umiejętność przeprowadzania
międzynarodowych transakcji
i operacji logistycznych oraz
pracy w międzynarodowym
zespole wielokulturowym,

wyciąganie logicznych
wniosków i umiejętność
 zrozumienie międzynarodowych
wypowiadania się na podstawie
regulacji prawnych wpływających
danych z różnych źródeł,
na działalność gospodarczą różnych
podejmowanie decyzji
podmiotów publicznych i prywatnych.
i organizacja pracy zespołowej.

TRYB STUDIÓW
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Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.

więcej na: www.sgh.waw.pl/informator

kompetencje społeczne
umiejętność realizowania
różnych projektów biznesowych,
wykazywanie inicjatywy
i samodzielności w działalności
biznesowej oraz zdolności
negocjacyjnych,
odpowiedzialność za pracę
własną i innych osób, rozumienie
podstawowych zasady etyki,
w tym etyki zawodowej,
zdolność do formułowania
i uzasadniania sądów w ważnych
sprawach społecznych
i światopoglądowych, a także
ukierunkowywanie swojego
samokształcenia.

Metody ilościowe w ekonomii
i systemy informacyjne
Studia te charakteryzują się licznymi praktycznymi przedmiotami w zakresie analiz
statystycznych, ekonometrycznych i finansowych, podejmowania decyzji, demografii,
ubezpieczeń i informatyki. Rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej
wymagającej stosowania narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych
i informatycznych.

wiedza
podstawy teorii i zastosowań
z zakresu: matematyki,
w szczególności analizy
matematycznej i algebry liniowej;
rachunku prawdopodobieństwa
i statystyki matematycznej; badań
i analizy statystycznej; demografii;
ekonomii matematycznej;
ekonometrii; matematyki
finansowej i ubezpieczeniowej;
programowania komputerowego;
projektowania systemów
informatycznych i baz danych,
metody i narzędzia
matematyczne, statystyczne
i ekonometryczne niezbędne do
analizy zjawisk gospodarczych
i społecznych w skali mikroi makroekonomicznej,
rozumienie roli algorytmów oraz
matematycznego opisu zjawisk,
a także procesów gospodarczych
i społecznych.

umiejętności

kompetencje społeczne

rozwiązywanie problemów
makro- i mikroekonomicznych
z wykorzystaniem różnorodnych
narzędzi analitycznych, w
 tym
nowoczesnych technologii
informatycznych,

elastyczność, samodzielność
myślenia i racjonalność – jako
podstawy przygotowania
i podejmowania decyzji w różnych
podmiotach i organizacjach
gospodarczych,

stosowanie narzędzi analizy
matematycznej w ekonometrii
i informatyce,

rozumienie potrzeby korzystania
z podejścia ilościowego
dla lepszego postrzegania,
opisu i analizy otaczającej
rzeczywistości ekonomicznej,
społecznej oraz biznesowej,

stosowanie algebry liniowej
w statystyce, ekonometrii
oraz matematycznych modelach
podejmowania decyzji,
umiejętność projektowania
i realizowania badań
statystycznych.

świadomość odpowiedzialności
zawodowej i zasady etyki.

TRYB STUDIÓW
Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.

więcej na: www.sgh.waw.pl/informator
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Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Studia te przygotowują do podjęcia pracy zawodowej m.in. w instytucjach publicznych i organizacjach
pozarządowych działających w skali międzynarodowej oraz w przedsiębiorstwach utrzymujących
kontakty z partnerami za granicą. Dają też wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie własnej
działalności gospodarczej, której zakres obejmuje rynki zagraniczne.

wiedza
wiedza na temat gospodarki
światowej, w tym gospodarki
Unii Europejskiej, dotycząca
międzynarodowej
konkurencyjności, a także
finansów, rozliczeń i transakcji
międzynarodowych oraz
zarządzania i marketingu
międzynarodowego,
zasady funkcjonowania wybranych
podmiotów nastawionych na
działalność międzynarodową,
podstawowe techniki
pozyskiwania danych i metody
ich analizy właściwe dla nauk
o międzynarodowych stosunkach
gospodarczych.

umiejętności
rozwiązywanie problemów
dotyczących podmiotów
zaangażowanych w działalność
międzynarodową,
posługiwanie się podstawowymi
technikami pozyskiwania danych
i metodami ich analizy w badaniach
gospodarki światowej oraz
gospodarek krajów i ich grup,

kompetencje społeczne
świadomość znaczenia
międzynarodowych uwarunkowań
pozycji krajów i przedsiębiorstw,
inicjatywa i samodzielność
w działaniach zawodowych oraz
odpowiedzialność za pracę własną
i innych osób,
stosowanie się do zasady etyki,
w tym etyki zawodu.

identyfikowanie czynników
międzynarodowej
konkurencyjności krajów
i przedsiębiorstw, prowadzenie
transakcji międzynarodowych
oraz umiejętność pracy
w międzynarodowym,
zróżnicowanym kulturowo zespole.

TRYB STUDIÓW
Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.

więcej na: www.sgh.waw.pl/informator
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Zarządzanie
Studia te dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk
pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji.
Rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz
menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach.

wiedza
rozumienie złożonych procesów
i zjawisk zachodzących
w organizacjach i otaczającym
je świecie,
zdobycie wiedzy pozwalającej na
diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów związanych
z podstawowymi funkcjami
i procesami zarządzania:
planowaniem, organizowaniem,
motywowaniem, kontrolą
i koordynacją,
znajomość najlepszych praktyk
z zakresu zarządzania i zasad
prowadzenia samodzielnej
działalności gospodarczej.

umiejętności
docieranie do źródeł wiedzy
i korzystanie z nich w procesach
zarządzania,
diagnozowanie i rozwiązywanie
problemów związanych
z podstawowymi funkcjami
zarządzania: planowaniem,
organizowaniem, motywowaniem,
kontrolą i koordynacją,
formułowanie problemów
projektowych oraz planowanie
i kontrola realizacji projektów,
zdolność adaptacji do zmiennych
wymagań otoczenia i środowiska
pracy.

TRYB STUDIÓW
studia
licencjackie
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Dostępne tryby: stacjonarny, niestacjonarny
popołudniowy i sobotnio-niedzielny.

więcej na: www.sgh.waw.pl/informator

kompetencje społeczne
skuteczne komunikowanie się,
negocjowanie i przekonywanie,
podejmowanie decyzji
oraz świadomość
odpowiedzialności związanej
z wykonywaniem zawodu,
wyważone i kompetentne
opiniowanie i ocenianie pracy
innych osób.

Kierunki w języku angielskim
Kierunki w języku angielskim oferowane w SGH są dostępne jedynie w formie stacjonarnej.
Studia są odpłatne.
Global Business, Finance and
Governance– dostępny program
podwójnego dyplomu

International Economics
– dostępny program podwójnego
dyplomu

Management

Quantitative Methods in Economics
and Information Systems

 andydaci na studia w języku angielskim wybierają konkretny kierunek już na etapie rekrutacji.Pełna lista
K
efektów kształcenia oraz przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych: www.sgh.waw.pl/informator
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Zasady rekrutacji na studia licencjackie
Rekrutacja krok po kroku
Zarejestruj się w systemie
rekrutacyjnym, wpisz wyniki
z matury, dokonaj opłaty
rekrutacyjnej.
Jeśli zdajesz na studia stacjonarne
w języku polskim – napisz test
z wiedzy o przedsiębiorczości.
Sprawdź wyniki rekrutacji –
jeśli otrzymałeś komunikat
o zakwalifikowaniu na studia,
to...
Skompletuj wymagane dokumenty
i przynieś jedo SGH.
Rekrutacja na studia licencjackie
rozpoczyna się 20 maja 2020 r.
i kończy 5 dni po ogłoszeniu
wyników egzaminu maturalnego,
o godzinie 15.59.

Co oceniamy?
W postępowaniu kwalifikacyjnym na
studia stacjonarne i niestacjonarne
w języku polskim bierzemy
pod uwagę oceny z czterech
przedmiotów maturalnych:
przedmiot I: matematyka lub
fizyka (poziom rozszerzony) 
– maks. 100 pkt,
przedmiot II: geografia,
historia, informatyka, wiedza
o społeczeństwie, ekonomia lub
fizyka, jeśli n
 ie była wskazana
jako pierwszy przedmiot (poziom
rozszerzony) – maks. 100 pkt,
język obcy I: angielski, francuski,
hiszpański, niemiecki, rosyjski lub
włoski (poziom rozszerzony lub
dwujęzyczny) – maks. 100 pkt,
język obcy II (inny niż ten
z pierwszego wyboru): angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski lub włoski (poziom
podstawowy, rozszerzony lub
dwujęzyczny) – maks. 33 pkt.

studia
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zarejestruj się na: https://isr.sgh.waw.pl

W postępowaniu kwalifikacyjnym
na studia stacjonarne w języku
polskim bierzemy również pod
uwagę wynik testu z wiedzy
o przedsiębiorczości – maks.
100 pkt.
Maksymalna ilość punktów, które
możesz zdobyć w postępowaniu
rekrutacyjnym:
na studia stacjonarne w
 języku
polskim t o 433 pkt – do 333 pkt
za wyniki z matury i do 100 pkt
za test kwalifikacyjny;
na studia niestacjonarne to 333
pkt, przyznawane wyłącznie
na podstawie wyników
maturalnych.
Przyjęcie na odpłatne studia
stacjonarne w języku angielskim
następuje w wyniku weryfikacji
dokumentów, według kolejności
zgłoszeń ustalonej na podstawie
daty i godziny wyboru w ISR
poziomu studiów.

Przeliczniki ocen

Olimpiady

Punkty z polskiej Nowej Matury
przeliczane są według schematu
1% = 1 pkt kwalifikacyjny, przy czym
wynik z języka obcego II dzielony jest
przez 3.

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).

Przeliczniki na punkty kwalifikacyjne
wyników z dyplomów IB oraz innych
świadectw zagranicznych dostępne
są na stronie SGH.
Jeśli zdawałeś przedmiot z grupy I
lub II na poziomie klas dwujęzycznych
otrzymasz dodatkowe punkty za ten
poziom według schematu
1% = 1/3 pkt 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 pkt).

433 pkt otrzymują wszyscy
laureaci i finaliści Olimpiady
Przedsiębiorczości, sześciu
pierwszych laureatów O
 limpiady
Wiedzy Ekonomicznej oraz laureaci
stopnia centralnego wybranych
olimpiad przedmiotowych.*
333 pkt 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.
* Uznajemy następujące olimpiady:
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 20 pkt do 100 pkt)
w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Zgłoszone osiągnięcie powinno
być udokumentowane
oryginalnym zaświadczeniem
wydanym przez odpowiedni polski
związek sportowy.

więcej na: www.sgh.waw.pl/informator
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Wymagane dokumenty
Jeśli zostałeś zakwalifikowany do
przyjęcia na studia w SGH, sprawdź
w harmonogramie rekrutacji, kiedy
powinieneś złożyć dokumenty.
Dokumenty powinieneś złożyć
osobiście lub przez pełnomocnika
(wzór pełnomocnictwa dostępny
jest na stronie SGH). Nie
przyjmujemy dokumentów
przesłanych pocztą.

Wykaz dokumentów
Gdy składasz dokumenty do SGH,
weź ze sobą:
wydrukowany z systemu formularz
rekrutacyjny,
świadectwo uprawniające do
podjęcia studiów licencjackich,
dokument tożsamości (dowód lub
paszport) – do wglądu,
dokument potwierdzający
znajomość języka angielskiego
(tylko na studia w jęz. angielskim),
zaświadczenie potwierdzające
status laureata lub finalisty
olimpiady (jeśli dotyczy),
studia
licencjackie
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zaświadczenie dokumentujące
osiągnięcia sportowe wydane
przez odpowiedni polski związek
sportowy (jeśli dotyczy).

Zagraniczne świadectwo
Dokument uprawniający do
podjęcia studiów I stopnia, który
został wydany poza granicami
Polski powinien spełniać
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 lub angielski –
wymóg tłumaczenia nie dotyczy
dokumentów wystawionych
w języku angielskim,
decyzja kuratora oświaty uznająca
zagraniczny dokument za
równoważny polskiemu świadectwu
dojrzałości – 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.

więcej na: http://oferta.sgh.waw.pl/licencjackie

Informacje
dla cudzoziemców
Aby móc podjąć studia w języku
polskim jako cudzoziemiec, oprócz
już wymienionych dokumentów
zobowiązany jesteś przedstawić
dokument poświadczający
znajomość języka polskiego na
poziomie co najmniej B2.
Jeśli ukończyłeś szkołę średnią,
w której zajęcia były prowadzone
w języku polskim, to Twoje
świadectwo będzie uznany za
wystarczające poświadczenie
znajomości języka polskiego
w celu podjęcia studiów
licencjackich.
Jeśli nie posiadasz dokumentu
potwierdzającego znajomość
języka polskiego na wymaganym
poziomie, możesz za darmo
przystąpić do egzaminu z języka
polskiego organizowanego
na potrzeby rekrutacji. Datę
tego egzaminu znajdziesz
w harmonogramie rekrutacji
na studia licencjackie dla osób
nieposiadających polskiego
obywatelstwa.

Dlaczego SGH?
Organizacje
Rankingi

Certyfikaty

międzynarodowe

W SGH dbamy o to, by poziom
kształcenia był na jak najwyższym
poziomie. Nasze wysiłki znajdują
odzwierciedlenie w wysokich
pozycjach uczelni w wielu
rankingach:

Dzięki współpracy z CIMA, w SGH
możesz uzyskać:

Należymy do następujących
organizacji i sieci międzynarodowych:

w rankingu Global Masters in
Management dziennika „The
Financial Times” SGH znalazła się
wśród najlepszych europejskich
uczelni ekonomicznych na świecie,
w Rankingu Szkół Wyższych
2019 opublikowanym przez
„Perspektywy” SGH zajęła 2. miejsce
w kategorii uczelni ekonomicznych,
oraz wszystkie trzy pierwsze
miejsca w kategorii kierunków
ekonomicznych: ekonomia, finanse
i rachunkowość oraz zarządzanie;
wśród ogółu uczelni akademickich
jest na 15. miejscu,
w rankingu fundacji Perspektywy
programy CEMBA i MBA-SGH
w 2018 roku zdobyły odpowiednio
1. i 7. miejsce,
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w rankingu „Kuźnia prezesów”
2018 SGH zajęła 1. miejsce
w zestawieniu uczelni, które
wykształciły najwięcej szefów
największych polskich firm.

SGH&CIMA Certificate in Business
Accounting (CBA)
SGH&CIMA Diploma in Management Accounting (DMA)
SGH&CIMA Advanced Diploma in
Management Accounting (ADMA)

Akredytacje
Posiadamy następujące
międzynarodowe akredytacje:
ACCA

IQA (CEEMAN)

AMBA

CeQuInt

Dzięki współpracy z Association
of Chartered Certified Accountants
(ACCA) studenci kierunku finanse
i rachunkowość w SGH zaliczający
przedmioty w ramach zajęć na
uczelni mogą uzyskać cenne
zwolnienia z egzaminów tej
organizacji.

CEMS

CEEMAN

PIM

EUCEN

EFMD

PECSA

EUA

EDAMBA

Jesteśmy jedynym w Polsce
członkiem akademickim CEMS
(w SGH realizowany jest program
CEMS Master’s in International
Management) i jedynym polskim
członkiem stowarzyszenia PIM
(Partnership in International
Management) – największej
międzynarodowej organizacji
zrzeszającej uczelnie oferujące
studia w
 zakresie zarządzania.

Prestiż uczelni

Języki obce

Sport

Do grona absolwentów
SGH należą były premier RP
i wicepremierzy, większość
ministrów finansów RP po 1989 r.,
pierwsza w historii komisarz
UE pochodząca z Polski, dwóch
prezesów Narodowego Banku
Polskiego, członkowie Rady
Polityki Pieniężnej, prezesi
Giełdy Papierów Wartościowych,
przewodniczący i członkowie
Komisji Nadzoru Finansowego,
eksperci rządowi, doradcy,
współpracownicy Unii Europejskiej
i innych instytucji europejskich
oraz ONZ.

Centrum Nauki Języków Obcych
(CNJO) oferuje lektoraty na wysokim
poziomie nauczania z języków:
angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, hiszpańskiego,
francuskiego i włoskiego oraz
polskiego dla obcokrajowców.

Centrum Wychowania Fizycznego
i Sportu (CWFiS) oferuje zajęcia
obejmujące takie dyscypliny
jak: aerobik, atletyka, trening
funkcjonalny, boks, callanetics,
piłka nożna, piłka ręczna, futsal,
karate, lekkoatletyka, pilates,
koszykówka, kulturystyka, nordic
walking, pływanie, piłka siatkowa,
taniec towarzyski, tenis ziemny czy
żeglarstwo.

Absolwenci i pracownicy
SGH od lat pełnią funkcje
prezesów największych polskich
przedsiębiorstw, banków,
towarzystw ubezpieczeniowych
i innych instytucji finansowych.

W SGH na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia obowiązują
lektoraty z dwóch języków obcych,
z czego pierwszy z nich student
powinien mieć opanowany min.
na poziomie B1, a drugi min.
na poziomie A2 w momencie
rozpoczęcia studiów. Na studiach
niestacjonarnych obowiązuje
lektorat z jednego języka obcego,
który w momencie rozpoczęcia
studiów powinien być opanowany
przynajmniej na poziomie B1.
Zajęcia prowadzone są z zakresu
tematyki ekonomicznej
z uwzględnieniem aktualnych
zagadnień dotyczących życia
społeczno-politycznego
i gospodarczego.

Dla chętnych organizowane są
także obozy sportowe w
 przerwie
międzysemestralnej oraz
w wakacje. Oprócz wymienionych
zajęć pracownicy CWFiS prowadzą
treningi z wieloma sekcjami
Uczelnianego Klubu Akademickiego
Związku Sportowego, który zrzesza
blisko 300 studentów.

więcej informacji:
Języki obce
www.sgh.waw.pl/cnjo
Sport
www.sgh.waw.pl/cwfis
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Rozwój i kariera
Połącz studiowanie

Wysokie zarobki

Wspieramy rozwój

z biznesem

absolwentów

Twojej kariery

SGH jako uczelnia biznesowoekonomiczna współpracuje
z otoczeniem biznesowym
zarówno w kwestii kształcenia,
jak i obszaru badawczego
oraz zagadnień związanych
z zarządzaniem uczelnią.

Zestawienie „Ekonomiczne
Losy Absolwentów” corocznie
publikowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pokazuje ponadprzeciętne
zarobki osób z dyplomem SGH już
w pierwszym roku od ukończenia
studiów.

Centrum Kariery i Relacji
z Absolwentami wspiera rozwój
kariery studentów i absolwentów
SGH oraz odpowiada za
kształtowanie i utrzymywanie
relacji z absolwentami.

Dzięki współpracy SGH
z partnerami: nasi studenci mają
szeroki wybór praktyk i staży
podczas studiów oraz dużą
łatwość w znalezieniu pracy
w renomowanych firmach; n
a
uczelni realizowanych jest szereg
warsztatów, wykładów i spotkań,
podczas których studenci mogą
się spotkać z praktykami biznesu.
Nasi studenci mogą korzystać
z Programu Studiuj Praktycznie
dzięki współpracy z pracodawcami
z Klubu Partnerów. Jest to
wyjątkowa oferta przedmiotów
realizowanych przez specjalistówdydaktyków wraz ze specjalistamipraktykami. Partnerzy organizują
także warsztaty i spotkania dla
studentów.
studia
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Opublikowane w lutym 2018 r.
Ogólnopolskie Badanie
Wynagrodzeń przez firmę
Sedlak & Sedlak wykazało,
że w 2017 absolwenci SGH
otrzymywali najwyższe miesięczne
wynagrodzenie całkowite
– średnio 8 228 zł – spośród
absolwentów studiów magisterskich
badanych uczelni. Połowa z nich
zarabiała w granicach od 5 789 do
12 100 zł.

Centrum prowadzi Serwis Kariera
– platformę komunikacji między
pracodawcami a studentami
i absolwentami – oferujący dostęp
do aktualnych ofert praktyk, staży
i pracy, jak również stanowiący
źródło cennych informacji,
m.in. na temat rekrutacji,
poszukiwania pracy, doskonalenia
zawodowego o
 raz przygotowania
dokumentów aplikacyjnych.
Serwis ten usprawnia także
proces konsultacji u doradcy
zawodowego SGH.

więcej informacji:
Klub Przedsiębiorców
http://przedsiebiorcy.sgh.waw.pl/

Program Studiuj Praktycznie
http://firma.sgh.waw.pl/pl/sp/

SGH Startup Hub
http://startupy.sgh.waw.pl/

Kariera
https://kariera.sgh.waw.pl/

Programy międzynarodowe
Oferta wymiany

Program

Polsko–Niemieckie

międzynarodowej

podwójnego dyplomu

Forum Akademickie

SGH uczestniczy
w międzynarodowych
programach wymiany studentów
i pracowników. Co roku blisko
500 studentów SGH realizuje
część swoich studiów za granicą,
a prawie tyle samo studentów
zagranicznych przyjeżdża na
studia do SGH, z czego blisko
300 osób to studenci z programu
Erasmus. W chwili obecnej nasza
uczelnia wymienia studentów
z prawie 300 uczelniami z ponad
60 krajów.

Na studiach licencjackich dostępny
jest program podwójnego
dyplomu prowadzony we
współpracy z Kyungpook National
University w Korei Południowej.
Program ten oferowany jest
w ramach następujących
kierunków: globalny biznes,
finanse i zarządzanie (governance);
międzynarodowe stosunki
gospodarcze; International
Economics oraz Global Business,
Finance and Governance.
Natomiast w KNU, nasi studenci
mogą zrealizować program
kierunku Economics &
International Trade.

Polsko–Niemieckie Forum
Akademickie to wspólny program
SGH i dwóch niemieckich
uniwersytetów: Johannes
Gutenberg Universität Mainz
oraz Universität DuisburgEssen. Wykłady prowadzone
są głównie przez wykładowców
z Niemiec, którzy odznaczają się
doświadczeniem w nauczaniu
studentów w
 obcym dla nich
języku.

Oferta międzynarodowych
programów wymiany
dostępna jest dla wszystkich
studentów, zarówno tych
studiujących stacjonarnie, jak
i niestacjonarnie.

Program podwójnego dyplomu
dostępny jest jedynie dla
studentów studiów stacjonarnych.
Kwalifikacja odbywa się na początku 2. roku studiów (po wybraniu
specjalizacji).

więcej informacji:
Oferta wymiany międzynarodowej
www.sgh.waw.pl/cpm
Program podwójnego dyplomu
www.sgh.waw.pl/ddp

Polsko–Niemieckie Forum
Akademickie
www.sgh.waw.pl/pnfa

Na zajęcia można uczęszczać
już od pierwszego semestru
studiów, a po trzecim semestrze
można przystąpić do s pecjalności
międzykierunkowej „Management
der deutsch-polnischen
Wirtschaftsaktivitäten”. W ramach
tej specjalności studenci mają
możliwość m.in. studiowania
przez semestr w
 Moguncji, wzięcia
udziału w miesięcznym kursie
językowym, a
 także ubiegania
się o stypendium Deutscher
Akademischer Austauschdienst
(DAAD). Specjalizacja kończy się
uzyskaniem certyfikatu.
studia
licencjackie
21

Życie studenckie
SGH tętni życiem. Prawie codziennie odbywają się tu najróżniejsze wydarzenia organizowane
zarówno przez studentów, jak i pracowników uczelni. Każdy znajdzie coś dla siebie. Odwiedzają nas
nobliści, szefowie globalnych korporacji, naukowcy z zagranicy, członkowie rządu i przedstawiciele
władz państwowych, politycy, przedstawiciele mediów i Unii Europejskiej.

Organizacje studenckie
W SGH działa ponad 60 uczelnianych
organizacji studenckich, w tym koła
naukowe (aż 40!), kluby i zespoły
artystyczne. Największą organizacją
studencką działającą w
 Szkole
Głównej Handlowej jest Samorząd
Studentów SGH, odpowiedzialny,
m.in. za współorganizację
Juwenaliów SGH które odbywają
się w Ogrodach R
 ektorskich co roku
w maju.
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Studenci SGH zrzeszeni w kołach
naukowych i organizacjach co
roku organizują setki wydarzeń
i projektów naukowych oraz
pozanaukowych, koncentrujących
się na wybranej tematyce. Dzięki
uczestnictwu i koordynowaniu
tych wydarzeń studenci SGH
zdobywają nie tylko ugruntowaną
wiedzę teoretyczną, ale zyskują
również umiejętności i rozwijają
kompetencje, dzięki którym
z sukcesem odnajdują swoje miejsce
na rynku pracy w trakcie i po
skończeniu studiów.

Pomoc materialna
Natomiast artystyczne aspiracje
studenci SGH mogą realizować
w ramach Chóru Szkoły Głównej
Handlowej, Teatru Scena Główna
Handlowa, a także Zespołu Pieśnii
Tańca Szkoły Głównej Handlowej.

Akademiki
SGH oferuje swoim studentom
miejsca w dwóch własnych domach
studenckich: Sabinki oraz Grosik,
a także miejscaw pokojach
gościnnych do dyspozycji wszystkich
osób zainteresowanych. Akademiki
SGH usytuowane są w bliskiej
okolicy głównego kampusu
uczelni. W pobliżu znajduje się
również stacja metra, przystanek
autobusowy i tramwajowy oraz
rozległy park Pole Mokotowskie.
Szczegółowe informacje na
temat rekrutacji do akademików
SGH dostępne są na stronie
internetowej.

Studenci SGH mogą ubiegać się
o szereg świadczeń: stypendium
socjalne; stypendium rektora dla
studentów, którzy uzyskali wysoką
średnią, bądź mieli osiągnięcia
sportowe, artystyczne lub publikacje
naukowe; stypendium specjalne dla
osób niepełnosprawnych; a także
o zapomogę dla studentów, którzy
z przyczyn losowych znaleźli się
przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej.
Szczegółowych informacji na temat
dostępnych świadczeń socjalnych
udziela Sekcja Pomocy Materialnej.

więcej informacji:
Akademiki
www.sgh.waw.pl/akademiki
Pomoc materialna
www.sgh.waw.pl/spm

Kampus uczelni
Zajęcia w SGH prowadzone są w czterech budynkach:

W skład kampusu SGH wchodzą również:

budynek G (Gmach Główny) – al. Niepodległości 162

budynek B (gmach biblioteki) – ul. Rakowiecka 22 B

budynek A – ul. Rakowiecka 24

budynek M – ul. Madalińskiego 6/8

budynek C – al. Niepodległości 128

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

budynek W – ul. Wiśniowa 41

Dom Studenta nr 3 „Grosik” – ul. Madalińskiego 31/33
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Najczęściej zadawane pytania
Kiedy mogę się zapisać

Czy muszę zdawać dwa

Jak mogę przygotować

na studia w SGH?

języki na maturze?

się do testu WOP?

Rekrutacja na studia licencjackie
rusza 20 maja 2020 r. i kończy 5 dni
po ogłoszeniu wyników egzaminu
maturalnego, o godzinie 15.59.

W postępowaniu kwalifikacyjnym
możesz zgłosić wyniki z dwóch
różnych języków obcych, z czego
przynajmniej jeden powinien być
zdany na poziomie rozszerzonym
lub dwujęzycznym. Jeśli jednak
zdawałeś tylko jeden język na
maturze, wciąż możesz rekrutować
się na studia w SGH – po prostu
otrzymasz odpowiednio mniej
punktów w postępowaniu
kwalifikacyjnym.

Test WOP obejmuje te same
zagadnienia co przedmiot podstawy
przedsiębiorczości. Prowadzimy
też kurs przygotowawczy w SGH.
Szczegółowe informacje o teście
i kursie znajdziesz na naszej stronie.

Jak mogę się zarejestrować
na studia w SGH?
Aby wziąć udział w rekrutacji
do SGH musisz założyć konto
w Internetowym Systemie
Rekrutacyjnym (ISR) pod adresem
https://isr.sgh.waw.pl/. Wprowadź
wszystkie wymagane dane
osobowe i kontaktowe oraz wybierz
poziom studiów, na które chcesz
się rekrutować. Wpisz wyniki ze
świadectwa dojrzałości i uszereguj
swoje preferencje kierunków
i trybów – pamiętaj, by Twoja
najważniejsza preferencja znalazła
się na szczycie listy.

test WOP?

rekrutacyjna?

Wynik testu z wiedzy
o przedsiębiorczości (WOP)
jest częścią składową punktów
kwalifikacyjnych na studia
stacjonarne w
 języku polskim
(aż 100 pkt z 433 pkt!). Jest to
okazja by poprawić ewentualne
braki w wynikach z matury – każdy
zdobyty punkt zwiększa Twoje
szanse na studiowanie w SGH.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
niezależnie od liczby wybranych
preferencji. Powinna zostać
wniesiona do ostatniego dnia
rejestracji w ISR.

Test WOP nie obowiązuje laureatów
i finalistów wybranych olimpiad
(więcej na s . 15), kandydatów na
studia niestacjonarne, a także
stacjonarne w języku angielskim.

Jaka jest opłata
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Czy muszę pisać

Jakie zdjęcie należy
wgrać do ISR i do kiedy?
Twoje zdjęcie powinno spełniać
wymogi fotografii do dowodu
osobistego. Pamiętaj, że zostanie
ono użyte na Twoim formularzu
zgłoszeniowym oraz w legitymacji
studenckiej. Aby skutecznie zapisać
się do rekrutacji, musisz wgrać zdjęcie
do systemu nie później niż do 15.59
ostatniego dnia rejestracji w ISR.

Jaki jest próg punktowy?
Próg punktowy na studia w języku
polskim nie jest z góry ustalony
i zależy od wyników naszych
kandydatów. W rekrutacji na r.a.
2019/2020, ostateczny próg na
studia stacjonarne po polsku
wyniósł 312 pkt w ramach limitu
przyjęć dla Polaków oraz 333 pkt
na zasadach dla cudzoziemców.

Mam maturę

Jak mogę przystąpić do

Czy istnieje możliwość

zagraniczną, jak mam

programu podwójnego

przeniesienia się do SGH

wpisać wynik?

dyplomu?

z innej uczelni?

Przeliczniki punktów dla wielu
świadectw zagranicznych znajdziesz
na stronie SGH. Jeśli nie, skontaktuj
się z Działem Promocji i Rekrutacji.

Oferta programów podwójnego
dyplomu skierowana jest do
studentów studiów stacjonarnych
w SGH – najpierw więc musisz
zostać naszym studentem, a potem
wziąć udział w
 rekrutacji do PPD.

Naturalnie! Informacje dotyczące
procedury przeniesień do SGH
znajdują się na stronie Dziekanatu
Studiów Licencjackich.

Na poziomie studiów licencjackich
PPD realizowane jest we
współpracy z Kyungpook National
University w Korei Południowej.
Szczegółowe informacje nt.
procesu rekrutacji oraz pełen
wykaz kierunków, w ramach
których można realizować PPD
dostępny jest pod adresem
www.sgh.waw.pl/ddp

SGH. Czy mogę zmienić

Kiedy mogę wybrać
kierunek studiów?
Jeśli rekrutujesz się na studia
w języku polskim, będziesz mógł
wybrać kierunek studiów pod
koniec 2. semestru. Natomiast jeśli
rekrutujesz się na studia w języku
angielskim, kierunek studiów
wybierasz już na etapie rekrutacji.

Jakie języki lektoratów
mogę wybrać?
Dostępne języki to angielski,
niemiecki, rosyjski, hiszpański,
francuski, włoski, oraz polski
(tylko dla obcokrajowców). Języki,
które zostały zgłoszone na etapie
rekrutacji są równocześnie językami
zadeklarowanymi do nauki przez cały
okres trwania studiów licencjackich,
a poziom zaawansowania grupy
językowej ustalany jest na podstawie
zgłoszonego wyniku z danego języka.

Jestem już studentem
formę lub tryb studiów?
Zgodnie z regulaminem studiów
w SGH, taka zmiana możliwa jest po
ukończeniu 2 semestrów studiów.
Szczegółowych informacji udziela
Dziekanat Studiów Licencjackich.

Kto może korzystać
z programów wymiany
międzynarodowej?
Programy wymiany dostępne
są dla wszystkich studentów
SGH, bez względu na formę
i tryb studiowania. Szczegółowe
informacje nt. procesu rekrutacji
oraz lista uczelni partnerskich
dostępna jest pod adresem
www.sgh.waw.pl/cpm
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Zapraszamy na Dzień Otwarty
Dni otwarte SGH organizowane są w wybraną sobotę w październiku i marcu. W programie:
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omówienie zasad rekrutacji,

wykłady i warsztaty,

spotkania ze studentami SGH,

prezentacja oferty edukacyjnej,

zwiedzanie kampusu uczelni,

i wiele innych atrakcji.

Szczegóły sprawdź na: www.sgh.waw.pl/do

European Business Schools
Ranking 2018
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www.sgh.waw.pl/licencjackie

