STUDIA
LICENCJACKIE
I MAGISTERSKIE
W SGH

Studia licencjackie
Studia licencjackie (I stopnia)

Zasady rekrutacji na studia licencjackie

Kandydatom na studia licencjackie w języku
polskim oferujemy następujące kierunki:

SGH prowadzi rekrutację na uczelnię, a nie na
konkretny kierunek. Studia rozpoczynają się od
przedmiotów wspólnych, a studenci wybierają
kierunek studiów pod koniec pierwszego roku
akademickiego.

• ekonomia
• finanse i rachunkowość
• globalny biznes, finanse i zarządzanie
(Governance)
• metody ilościowe w ekonomii i systemy
informacyjne
• międzynarodowe stosunki gospodarcze
• zarządzanie
Studia licencjackie w języku angielskim:
•
•
•
•

Global Business, Finance and Governance
International Economics
Management
Quantitative Methods in Economics
and Information Systems

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne
i niestacjonarne I stopnia jest konkurs świadectw
dojrzałości. Brane są pod uwagę wyniki części
pisemnej egzaminów maturalnych (nowa
matura) z następujących przedmiotów:
I. Zdawanych na poziomie rozszerzonym:
• matematyka lub fizyka
• geografia lub historia, wiedza
o społeczeństwie, ekonomia, fizyka
• język obcy (spośród następujących:
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki,
rosyjski, włoski)
II. Zdawanego na poziomie podstawowym
lub rozszerzonym:
• drugi język obcy spośród wyżej
wymienionych (inny niż z pierwszego
wyboru)

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania.
Dział Promocji i Rekrutacji, al. Niepodległości 162, budynek G, pokój 37, 02-554 Warszawa
telefon 22 564 77 77 e-mail rekrutacja@sgh.waw.pl

i magisterskie
Studia magisterskie (II stopnia)

Studia magisterskie w języku angielskim

Kandydatom na studia magisterskie w języku
polskim oferujemy następujące kierunki:

• Advanced Analytics – Big Data
• Finance and Accounting (with ACCA
qualification)
• Global Business, Finance and Governance
• International Business
• International Tourism, Hotel Industry
and Leisure Services

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analiza danych – big data
e-biznes
ekonomia
ekonomiczna analiza prawa
finanse i rachunkowość
globalny biznes, finanse i zarządzanie
(Governance)
menedżerski
metody ilościowe w ekonomii i systemy
informacyjne
międzynarodowe stosunki gospodarcze
polityka publiczna
turystyka międzynarodowa, hotelarstwo
i usługi czasu wolnego
zarządzanie
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zasady rekrutacji na studia magisterskie
Podstawą kwalifikacji na stacjonarne studia
magisterskie w języku polskim jest wynik ze
sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy
o gospodarce i języka obcego.
Zasady kwalifikacji na studia magisterskie
niestacjonarne w języku polskim i stacjonarne
w języku angielskim znajdują się na stronie
internetowej: www.sgh.waw.pl/rekrutacja

www.sgh.waw.pl/rekrutacja
Znajdź nas w mediach społecznościowych

Dlaczego warto wybrać SGH?
Absolwenci SGH zarabiają bardzo dobrze
Według raportu Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół
Wyższych MNiSW 20% najgorzej zarabiających absolwentów SGH z roku 2014 – w pierwszych dwunastu
miesiącach po ukończeniu studiów – zarabiało więcej niż najlepiej zarabiający absolwenci kierunków
ekonomicznych na innych (nieekonomicznych) uczelniach w Polsce. Średnie miesięczne wynagrodzenie
absolwenta SGH z 2014 – w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu – wynosiło 4892.69 zł. Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego raport oparło o informacje z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysoka pozycja w rankingach
SGH jest najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce – zwyciężyła w rankingu miesięcznika „Perspektywy”
w zestawieniu takich kierunków jak ekonomia, finanse i rachunkowość oraz zarządzanie, a także studiów
MBA. Jest także zwycięzcą rankingu uczelni i wydziałów ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”.
W rankingu „Kuźnia prezesów” dziennika „Rzeczpospolita”, czyli w zestawieniu uczelni, które wykształciły
najwięcej szefów największych polskich firm, nasza uczelnia zajęła 1 miejsce.

Współpraca zagraniczna: wyjazdy, podwójne dyplomy
Międzynarodową społeczność SGH tworzą studenci 63 narodowości. Dzięki około 300 umowom
partnerskim SGH z uczelniami zagranicznymi możliwe jest studiowanie w 60 krajach, a programy
podwójnego dyplomu są szansą na zdobycie jednocześnie dyplomu SGH oraz uczelni zagranicznej.
SGH, jako jedyna w Polsce, obecna jest w CEMS – sojuszu 30 najlepszych uczelni ekonomicznych
z całego świata.

Branżowe certyfikaty CIMA, ACCA oraz IPMA
Już podczas studiów w SGH możliwe jest zaliczenie wymagań egzaminacyjnych CIMA (Chartered
Institute of Management Accountants) i zdobycie kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants) oraz certyfikatu IPMA-Student (International Project Management Association).

