• ponad 120 kierunków
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Czesne

Każdego roku poszczególne jednostki uczelni – kolegia, katedry i instytuty

Wszystkie programy podyplomowe prowadzone są na zasadzie odpłatności, przy czym

uruchamiają około 120 kierunków jedno- i dwusemestralnych studiów podyplomowych

niektóre studia dofinansowywane są ze środków Unii Europejskiej.

w języku polskim.

Część studiów umożliwia słuchaczom dokonanie opłaty czesnego w dwóch ratach

Studia podyplomowe w SGH – dla kogo?
Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów różnych typów uczelni
wyższych, zaś profil kończonych studiów (kierunek, wydział) nie jest kryterium

(możliwość taką mają najczęściej osoby fizyczne). W większości przypadków czesne
obejmuje koszt zakupu książek, skryptów oraz innych materiałów dydaktycznych.
Programy zamknięte

naboru. Podstawowym warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe

SGH prowadzi również studia podyplomowe dla potrzeb i na zlecenie konkretnych firm

w SGH jest posiadanie dyplomu ukończenia uczelni wyższej – w większości

i instytucji, które w ten sposób podwyższają kwalifikacje swoich kadr pracowniczych.

przypadków honorowany jest dyplom magisterski (lub dyplom magistra inżyniera),
jednak duża część studiów jako wystarczający uznaje również dyplom licencjacki
(inżynierski).
Jakie są kryteria naboru?
Nabór na większość studiów podyplomowych prowadzony jest na zasadzie kolejności
zgłoszeń - opłacenie czesnego (lub pierwszej jego raty) oraz złożenie w sekretariacie

Lista oferowanych kierunków studiów podyplomowych oraz ich szczegółowe opisy
znajdują się na stronie internetowej:

www.sgh.waw.pl/podyplomowe/
CANADIAN EXECUTIVE MBA

studium kompletu wymaganych dokumentów równoznaczne jest z przyjęciem

Program MBA prowadzony jest we współpracy z University of Quebec at Montreal

na studia. W przypadku dosłownie kilku studiów proces naboru regulowany jest

z Kanady; jego absolwenci otrzymują oryginalny dyplom oraz tytuł MBA przyznany

w inny sposób – tzn. organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru kandydatów

przez kanadyjski uniwersytet partnerski. Więcej informacji na stronie:

na podstawie informacji zawartych w kwestionariuszach, podaniach oraz
w ewentualnych listach motywacyjnych.
Nie zawsze jednak opłacenie czesnego i złożenie kompletu wymaganych dokumentów
wystarcza, aby być przyjętym w poczet studentów. Niektóre programy podyplomowe
stawiają kandydatom dodatkowe warunki, np. muszą oni udokumentować kilkuletni
staż zawodowy lub też wykazać się znajomością obsługi komputera czy też podstaw
marketingu (przy każdym studium umieściliśmy stosowną informację o warunkach
dodatkowych, jeżeli takowe są stawiane kandydatowi).

www.sgh.waw.pl/cemba/
studia doktoranckie
SGH oferuje prestiżowe studia doktoranckie prowadzone przez kolegia w trybie
stacjonarnym lub niestacjonarnym – w sumie 10 programów umożliwiających
uzyskanie stopnie doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub zarządzania.
Dzienne studia doktoranckie są nieodpłatne, natomiast słuchacze niestacjonarnych

Terminy naboru

studiów doktoranckich wnoszą czesne. Studia doktoranckie trwają 2, 3 lub 4 lata.

Jak już wspomniano powyżej, większość studiów rozpoczyna się w semestrze

Od 2010 roku także w języku angielskim.

zimowym, pozostała część – w semestrze letnim. Nabór na studia w semestrze

www.sgh.waw.pl/doktoranckie/

zimowym prowadzony jest już od maja lub czerwca (a w niektórych przypadkach
nawet od połowy kwietnia), zaś na studia w semestrze letnim - począwszy od
października lub listopada. Termin rozpoczęcia naboru ogłaszany jest na stronie
internetowej zawierającej informację o danym studium. Przyjmowanie zgłoszeń trwa
do momentu obsadzenia przewidzianej liczby miejsc.

Kontakt:
podyplomowe@sgh.waw.pl, +48 22 564 64 64

www.sgh.waw.pl

