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Uchwała nr 144 

Senatu SGH 

z dnia 17 maja 2017 r. 

w sprawie ustalenia liczby miejsc na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 12 statutu 

SGH, Senat SGH uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Uchwała określa liczbę miejsc na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (limity 

przyjęć), mając na względzie misję Uczelni i postanowienia art. 8 ust. 3 i 4 ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą". 

§ 2 

1.  Na rok akademicki 2017/2018 ustala się następujące łączne limity przyjęć na I rok 

studiów prowadzonych w języku polskim i prowadzonych w języku angielskim: 

1) studia stacjonarne: 

a) pierwszego stopnia – 1313, 

b) drugiego stopnia  – 1689; 

2) studia niestacjonarne: 

a) pierwszego stopnia  – 605, 

b) drugiego stopnia  – 1489. 

2. Limity przyjęć określone w ust. 1 obejmują łącznie zarówno miejsca dla obywateli 

polskich, jak i dla cudzoziemców.  

§ 3 

1. Na rok akademicki 2017/2018 ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku 

polskim:  

1) studia stacjonarne – 1113 osób, w tym 20 dla cudzoziemców rekrutujących się 

na zasadach innych niż obywatele polscy; 

2) studia niestacjonarne – 605 osób. 
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2. Ponad limity przyjęć określone w ust. 1 SGH:  

1) przyjmuje osoby skierowane na studia w SGH decyzją ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy,  

2) może przyjąć osoby rekrutujące się na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 1-2 ustawy, 

do odbywania studiów w trybach określonych w art. 43 ust. 4 pkt 1 i 3-5 ustawy. 

3. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy w SGH student dokonuje wyboru kierunku studiów 

nie później niż po upływie pierwszego roku studiów.  

4. Podział miejsc dla studentów na poszczególne kierunki studiów ustali Rektor. 

§ 4 

1. Na rok akademicki 2017/2018 ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku 

polskim:  

1) studia stacjonarne – 1519 osób, w tym 20 dla cudzoziemców rekrutujących się 

na zasadach innych niż obywatele polscy; 

2) studia niestacjonarne – 1489 osób.  

2.  Ponad limity przyjęć określone w ust. 1 SGH:  

1) przyjmuje osoby skierowane na studia w SGH decyzją ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy,  

2) może przyjąć osoby rekrutujące się na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 1-2 ustawy, 

do odbywania studiów w trybach określonych w art. 43 ust. 4 pkt 1 i 3-5 ustawy. 

3. Ustala się następujące limity przyjęć na I rok poszczególnych kierunków studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia:  

1) analiza danych - big data – 149 osób;  

2) e-biznes – 112 osoby;  

3) ekonomia – 54 osoby;  

4) ekonomiczna analiza prawa – 50 osób;  

5) finanse i rachunkowość – 524 osoby;  

6) globalny biznes, finanse i zarządzanie (governance) – 76 osób;  

7) menedżerski – 50 osób; 

8) metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne – 139 osób;  

9) międzynarodowe stosunki gospodarcze – 50 osób;  

10) polityka publiczna – 50 osób;  

11) turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego – 50 osób;  
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12) zarządzanie – 165 osób;  

13) zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – 50 osób.  

4. Podział miejsc na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych drugiego 

stopnia ustali Rektor. 

§ 5 

1. Na rok akademicki 2017/2018 ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych w języku angielskim – 200 osób. 

2.  Ustala się następujące limity przyjęć na I rok poszczególnych kierunków studiów 

stacjonarnych pierwszego stopnia:  

1) Global Business, Finance and Governance – 90 osób;  

2) Management – 50 osób;  

3) International Economics – 30 osób;  

4) Quantitative Methods in Economics and Information Systems – 30 osób. 

§ 6 

1. Na rok akademicki 2017/2018 ustala się następujące limity przyjęć na I rok studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych w języku angielskim – 170 osób. 

2.  Ustala się następujące limity przyjęć na I rok poszczególnych kierunków studiów 

stacjonarnych drugiego stopnia:  

1) International Bussines – 50 osób;  

2) Finance and Accounting – 30 osób;  

3) Advanced Analytics - Big Data – 30 osób;  

4) International Tourism, Hotel Industry and Leisure Services – 30 osób;  

5) Global Business, Finance and Governance (MA) – 30 osób.  

§ 7 

Upoważnia się Rektora do: 

1) dokonywania przesunięć pomiędzy limitami przyjęć określonymi w § 3-6 na studia 

prowadzone w tej samej formie, z zastrzeżeniem, że łączna liczba osób przyjętych 

na studia stacjonarne nie może przekroczyć sumy limitów określonych w § 2 ust. 1 

pkt 1 lit. a i b; 

2) dokonywania zwiększenia limitów przyjęć na studia niestacjonarne, nie więcej niż 

o 10%. 
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§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi, prorektorowi ds. dydaktyki i studentów 

oraz komisjom rekrutacyjnym. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


