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TABELE OPŁAT ZA STUDIA I USŁUGI EDUKACYJNE
OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ
W WARSZAWIE
Stosuje się do studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia
w roku akademickim 2018/2019, cudzoziemców studiujących
na zasadach innych niż obywatele polscy – na zasadach odpłatności

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM
I. TABELA
OPŁAT
DLA
STUDENTÓW
STUDIÓW
STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM
Opłaty wnoszone w euro na wskazany w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwy, indywidualny rachunek Studenta,
prowadzony w ramach konta bankowego Uczelni.

Lp.

Tytuł płatniczy

Wysokość
opłat

Terminarz opłat

OPŁATY1 ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)2
1.

za cały okres studiów3

11400 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
pierwszy rok studiów

2.

za każdy rok akademicki (opłata roczna)3

3900 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
dany rok studiów

3.

za każdy semestr (opłata semestralna)3

2000 EUR

płatne do 30. września za semestr
zimowy oraz do ostatniego dnia lutego za
semestr letni

4.

za każdy rok akademicki (opłata w ratach –
10 rat w roku)3

4200 EUR
(jedna rata
420 EUR)

płatne do ostatniego dnia każdego
miesiąca (od IX do VI)

OPŁATY ZA ZAJĘCIA POWTARZANE ORAZ ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW

5.

za powtarzanie zajęć niezaliczonych
z powodu niezadowalających wyników
w nauce

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w ratach płatnych w terminach
określonych w decyzji dziekana4)

6.

za zajęcia nieobjęte planem studiów
przekraczające udostępniony studentom
dodatkowy limit 6 punktów ECTS3

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w ratach płatnych w terminach
określonych w decyzji dziekana4)

1
2

Opłaty należy wnosić na każdym podejmowanym kierunku studiów.
Czesne za dany okres nauki pobierane jest tylko raz:
a) w przypadku powtarzania semestru pobierana jest jedynie opłata za powtarzane zajęcia,
b) opłata za rok lub semestr (niezależnie od przyjętego systemu wnoszenia opłat) jest opłatą za okres
rozliczeniowy studiów (zakres kształcenia planowo realizowany w tym okresie), a nie fizyczny czas
studiowania (np. student, który zrealizował 3 semestry rozliczeniowe w trakcie 2 semestrów wnosi opłatę za
3 semestry),
c) czesne za niepełne okresy nauki pobierane jest odpowiednio do liczby tygodni, w których zaplanowano
zajęcia; opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty tydzień zajęć dydaktycznych.

1

3

4

Opłata nie dotyczy studentów uczelni partnerskiej studiujących w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w ramach programu podwójnego dyplomu.
Rozłożenie płatności na raty może nastąpić na wniosek studenta, który rozpatrywany jest na zasadach
określonych w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

II. TABELA OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
I NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM
Opłaty wnoszone w euro na wskazany w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwy, indywidualny rachunek Studenta,
prowadzony w ramach konta bankowego Uczelni.

Lp.

Tytuł płatniczy

Wysokość
opłat

Terminarz opłat

OPŁATY1 ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)2
1.

za cały okres studiów3

7400 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
pierwszy rok studiów

2.

za każdy rok akademicki (opłata roczna)3

3800 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
dany rok studiów

3.

za każdy semestr (opłata semestralna)3

1900 EUR

płatne do 30. września za semestr
zimowy oraz do ostatniego dnia lutego za
semestr letni

4.

za każdy rok akademicki (opłata w ratach –
10 rat w roku)3

4000 EUR
(jedna rata
400 EUR)

płatne do ostatniego dnia każdego
miesiąca (od IX do VI)

OPŁATY ZA ZAJĘCIA POWTARZANE ORAZ ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW

5.

za powtarzanie zajęć niezaliczonych
z powodu niezadowalających wyników
w nauce

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w ratach płatnych w terminach
określonych w decyzji dziekana4)

6.

za zajęcia nieobjęte planem studiów
przekraczające udostępniony studentom
dodatkowy limit 6 punktów ECTS3

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w ratach płatnych w terminach
określonych w decyzji dziekana4)

1
2

3

4

Opłaty należy wnosić na każdym podejmowanym kierunku studiów.
Czesne za dany okres nauki pobierane jest tylko raz:
a) w przypadku powtarzania semestru pobierana jest jedynie opłata za powtarzane zajęcia,
b) opłata za rok lub semestr (niezależnie od przyjętego systemu wnoszenia opłat) jest opłatą za okres
rozliczeniowy studiów (zakres kształcenia planowo realizowany w tym okresie), a nie fizyczny czas
studiowania (np. student, który zrealizował 3 semestry rozliczeniowe w trakcie 2 semestrów wnosi opłatę za
3 semestry),
c) czesne za niepełne okresy nauki pobierane jest odpowiednio do liczby tygodni, w których zaplanowano
zajęcia; opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty tydzień zajęć dydaktycznych.
Opłata nie dotyczy studentów uczelni partnerskiej studiujących w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w ramach programu podwójnego dyplomu.
Rozłożenie płatności na raty może nastąpić na wniosek studenta, który rozpatrywany jest na zasadach
określonych w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

2

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
III. TABELA OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW
PIERWSZEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

STACJONARNYCH

Opłaty wnoszone w euro na wskazany w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwy, indywidualny rachunek Studenta,
prowadzony w ramach konta bankowego Uczelni.

Lp.

Tytuł płatniczy

Wysokość
opłat

Terminarz opłat

OPŁATY1 ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)2
1.

za cały okres studiów3

11400 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
pierwszy rok studiów

2.

za każdy rok akademicki (opłata roczna)3

3900 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
dany rok studiów

3.

za każdy semestr (opłata semestralna)3

2000 EUR

płatne do 30. września za semestr zimowy
oraz do ostatniego dnia lutego za semestr
letni

4.

za każdy rok akademicki (opłata w ratach –
10 rat w roku)3

4200 EUR
(jedna rata
420 EUR)

płatne do ostatniego
miesiąca (od IX do VI)

dnia

każdego

OPŁATY ZA ZAJĘCIA POWTARZANE ORAZ ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW

5.

za powtarzanie zajęć
niezaliczonych
z powodu niezadowalających wyników
w nauce

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne
w
terminie
określonym
w decyzji dziekana – za cały okres zajęć
(albo w ratach płatnych w terminach
określonych w decyzji dziekana4)

6.

za zajęcia nieobjęte planem studiów
przekraczające udostępniony studentom
dodatkowy limit 6 punktów ECTS3

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne
w
terminie
określonym
w decyzji dziekana – za cały okres zajęć
(albo w ratach płatnych w terminach
określonych w decyzji dziekana4)

1
2

3

4

Opłaty należy wnosić na każdym podejmowanym kierunku studiów.
Czesne za dany okres nauki pobierane jest tylko raz:
a) w przypadku powtarzania semestru pobierana jest jedynie opłata za powtarzane zajęcia,
b) opłata za rok lub semestr (niezależnie od przyjętego systemu wnoszenia opłat) jest opłatą za okres
rozliczeniowy studiów (zakres kształcenia planowo realizowany w tym okresie), a nie fizyczny czas
studiowania (np. student, który zrealizował 3 semestry rozliczeniowe w trakcie 2 semestrów wnosi opłatę za
3 semestry),
c) czesne za niepełne okresy nauki pobierane jest odpowiednio do liczby tygodni, w których zaplanowano
zajęcia; opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty tydzień zajęć dydaktycznych.
Opłata nie dotyczy studentów uczelni partnerskiej studiujących w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w ramach programu podwójnego dyplomu.
Rozłożenie płatności na raty może nastąpić na wniosek studenta, który rozpatrywany jest na zasadach
określonych w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

3

IV. TABELA OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
DRUGIEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA KIERUNKACH:
ADVANCED ANALYTICS – BIG DATA; INTERNATIONAL BUSINESS;
GLOBAL BUSINESS, FINANCE AND GOVERNANCE; INTERNATIONAL
TOURISM, HOTEL INDUSTRY AND LEISURE SERVICES
Opłaty wnoszone w euro na wskazany w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwy, indywidualny rachunek Studenta,
prowadzony w ramach konta bankowego Uczelni.

Lp.

Tytuł płatniczy

Wysokość
opłat

Terminarz opłat

OPŁATY1 ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)2
1.

za cały okres studiów3

7000 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
pierwszy rok studiów

2.

za każdy rok akademicki (opłata roczna)3

3550 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
dany rok studiów

3.

za każdy semestr (opłata semestralna)3

1800 EUR

płatne do 30. września za semestr zimowy
oraz do ostatniego dnia lutego za semestr
letni

4.

za każdy rok akademicki (opłata w ratach –
10 rat w roku)3

3800 EUR
(jedna rata
380 EUR)

płatne do ostatniego
miesiąca (od IX do VI)

dnia

każdego

OPŁATY ZA ZAJĘCIA POWTARZANE ORAZ ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW

5.

za powtarzanie zajęć niezaliczonych
z powodu niezadowalających wyników
w nauce

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w
ratach
płatnych
w
terminach
określonych w decyzji dziekana4)

6.

za zajęcia nieobjęte planem studiów
przekraczające udostępniony studentom
dodatkowy limit 6 punktów ECTS3

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w
ratach
płatnych
w
terminach
określonych w decyzji dziekana4)

1
2

3

4

Opłaty należy wnosić na każdym podejmowanym kierunku studiów.
Czesne za dany okres nauki pobierane jest tylko raz:
a) w przypadku powtarzania semestru pobierana jest jedynie opłata za powtarzane zajęcia,
b) opłata za rok lub semestr (niezależnie od przyjętego systemu wnoszenia opłat) jest opłatą za okres
rozliczeniowy studiów (zakres kształcenia planowo realizowany w tym okresie), a nie fizyczny czas
studiowania (np. student, który zrealizował 3 semestry rozliczeniowe w trakcie 2 semestrów wnosi opłatę za
3 semestry),
c) czesne za niepełne okresy nauki pobierane jest odpowiednio do liczby tygodni, w których zaplanowano
zajęcia; opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty tydzień zajęć dydaktycznych.
Opłata nie dotyczy studentów uczelni partnerskiej studiujących w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w ramach programu podwójnego dyplomu.
Rozłożenie płatności na raty może nastąpić na wniosek studenta, który rozpatrywany jest na zasadach
określonych w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

4

V. TABELA OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
DRUGIEGO STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM NA KIERUNKU FINANCE
AND ACCOUNTING
Opłaty wnoszone w euro na wskazany w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwy, indywidualny rachunek
Studenta, prowadzony w ramach konta bankowego Uczelni.

Lp.

Tytuł płatniczy

Wysokość
opłat

Terminarz opłat

OPŁATY1 ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)2
1.

za cały okres studiów3

10000 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
pierwszy rok studiów

2.

za każdy rok akademicki (opłata roczna)3

5050 EUR

płatne do 30. września poprzedzającego
dany rok studiów

3.

za każdy semestr (opłata semestralna)3

2550 EUR

płatne do 30. września za semestr zimowy
oraz do ostatniego dnia lutego za semestr
letni

4.

za każdy rok akademicki (opłata w ratach –
10 rat w roku)3

5300 EUR
(jedna rata
530 EUR)

płatne do ostatniego
miesiąca (od IX do VI)

dnia

każdego

OPŁATY ZA ZAJĘCIA POWTARZANE ORAZ ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW

5.

za powtarzanie zajęć niezaliczonych
z powodu niezadowalających wyników
w nauce

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w
ratach
płatnych
w
terminach
określonych w decyzji dziekana4)

6.

za zajęcia nieobjęte planem studiów
przekraczające udostępniony studentom
dodatkowy limit 6 punktów ECTS3

60 EUR
za 1 punkt
ECTS

płatne w terminie określonym w decyzji
dziekana – za cały okres zajęć (albo
w
ratach
płatnych
w
terminach
określonych w decyzji dziekana4)

1
2

3

4

Opłaty należy wnosić na każdym podejmowanym kierunku studiów.
Czesne za dany okres nauki pobierane jest tylko raz:
a) w przypadku powtarzania semestru pobierana jest jedynie opłata za powtarzane zajęcia,
b) opłata za rok lub semestr (niezależnie od przyjętego systemu wnoszenia opłat) jest opłatą za okres
rozliczeniowy studiów (zakres kształcenia planowo realizowany w tym okresie), a nie fizyczny czas
studiowania (np. student, który zrealizował 3 semestry rozliczeniowe w trakcie 2 semestrów wnosi opłatę za
3 semestry),
c) czesne za niepełne okresy nauki pobierane jest odpowiednio do liczby tygodni, w których zaplanowano
zajęcia; opłata pobierana jest za każdy rozpoczęty tydzień zajęć dydaktycznych.
Opłata nie dotyczy studentów uczelni partnerskiej studiujących w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
w ramach programu podwójnego dyplomu.
Rozłożenie płatności na raty może nastąpić na wniosek studenta, który rozpatrywany jest na zasadach
określonych w Regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
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