Załącznik nr 5/T1 do zarządzenia Rektora
nr 30 z dnia 30 czerwca 2014 r.
TABELA OPŁAT
dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku
International Business
(dotyczy OSÓB POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE I CUDZOZIEMCÓW, o których mowa
w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
1
Prawo o szkolnictwie wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
Lp.

Wysokość
opłat

Tytuł płatniczy

Terminarz opłat

OPŁATY ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM STUDIÓW LUB PRZENIESIENIEM Z INNEJ UCZELNI
za postępowanie merytoryczne związane ze
wznowieniem studiów
za postępowanie merytoryczne związane
z przeniesieniem z innej uczelni

1.
2.

2

100 EUR

płatne w dniu złoŜenia wniosku

100 EUR

płatne w dniu złoŜenia wniosku

2

OPŁATY ZA ZAJĘCIA W PLANOWYM OKRESIE STUDIÓW (CZESNE)
3.

za cały okres studiów (opłata jednorazowa)

7000 EUR

4.

za rok akademicki (opłata jednorazowa)

3550 EUR

5.

za semestr (opłata jednorazowa)

1800 EUR

6.

za miesiąc (opłata
4
w semestrze)

w

ratach,

5

rat

400 EUR

3

płatne najpóźniej w dniu rozpoczęcia
pierwszego semestru
płatne najpóźniej w dniu rozpoczęcia
pierwszego semestru danego roku
akademickiego
płatne najpóźniej w dniu rozpoczęcia
danego semestru
I rata – płatna najpóźniej w dniu
rozpoczęcia danego semestru;
następne raty – płatne najpóźniej do
1 dnia danego miesiąca

OPŁATY ZA OCENĘ OSIĄGNIĘĆ Z INNYCH UCZELNI
za
merytoryczną
analizę
dotyczącego uznania oceny
w innej szkole wyŜszej

7.

wniosku
uzyskanej

20 EUR
za przedmiot

2

płatne w dniu złoŜenia wniosku

OPŁATY ZA ZAJĘCIA POWTARZANE ORAZ ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PLANEM STUDIÓW
za dodatkowe konsultacje dotyczące pracy
dyplomowej w nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy
okresie wykraczającym poza regulaminowy
termin złoŜenia pracy, w przypadku
wznowienia studiów na dzień obrony
za nadwyŜkę ECTS (ponad 6 ECTS)
wynikającą ze zrealizowania planu studiów
ponad wymagania programowe i punktowe
w całym (planowym) okresie studiów
za powtarzanie zajęć niezaliczonych oraz
realizowanie zajęć nieobjętych planem
studiów

8.

9.

10.

120 EUR
za kaŜdy
rozpoczęty
miesiąc

płatne w terminie 14 dni od daty decyzji
dziekana

60 EUR
za 1 ECTS

płatne w terminie 14 dni od daty decyzji
dziekana

60 EUR
za 1 ECTS

płatne w terminie 14 dni od daty decyzji
dziekana

UWAGA. Student, który studiuje pierwszy kierunek studiów drugiego stopnia w SGH, wnosi czesne za drugi i kolejne
kierunki studiów drugiego stopnia podejmowane równolegle w SGH w wysokości 80% czesnego określonego
w niniejszej tabeli.
1

2

3

4

Opłaty wnoszone są w euro na wskazany w systemie Wirtualny Dziekanat, właściwy, indywidualny rachunek
Studenta prowadzony w ramach konta bankowego Uczelni.
Postępowanie wymaga złoŜenia wniosku. W przypadku złoŜenia wniosku bez wniesienia opłaty wnioskujący zostaje
wezwany do jej uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Po upływie wyznaczonego terminu wniosek pozostawia się
bez rozpoznania.
Kandydaci zakwalifikowani na studia płatne wpłacają kwotę odpowiadającą co najmniej miesięcznej racie z tytułu
czesnego, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji na studia, najpóźniej do dnia złoŜenia dokumentów, pozostałą
część wnoszą zgodnie z terminarzem opłat zawartym w niniejszej tabeli.
Student, decydujący się na płatność ratalną w danym semestrze, składa wniosek do Rektora, za pośrednictwem
dziekanatu, na 14 dni przed upływem terminu płatności pierwszej raty. W odniesieniu do kandydatów przyjętych na
I rok studiów, termin do złoŜenia wniosku uwaŜa się za zachowany, jeŜeli wniosek ten wpłynie do dziekanatu
najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w pierwszym semestrze. ZłoŜenie wniosku w powyŜszym terminie nie zwalnia
z obowiązku terminowego opłacenia pierwszej raty.

