
 

REKTOR  

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

w Warszawie  
AZOWA-0161/ZR-41/13 

ZARZĄDZENIE NR 41 
 

z dnia 19 lipca 2013 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 6 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie odpłatności 

za niestacjonarne studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których mowa  

w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŜszym 

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) w związku z uchwałą  

nr 566 Senatu SGH z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat                      

za studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zarządza się, co 

następuje:  

§ 1 

W załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora nr 6 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie 

odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej                      

w Warszawie dla osób posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców, o których 

mowa w art. 43 ust. 2 i ust. 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym z późn. zm., zwanym dalej zarządzeniem, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w tabeli opłat Kolegium Analiz Ekonomicznych dodaje się następujące wiersze: 
„ 
Niestacjonarne studia 
doktoranckie w dyscyplinie 
ekonomia prowadzone we 
współpracy z Głównym 
Urzędem Statystycznym 
 (tryb zamkni ęty) 

3 000 zł za I  semestr 
3 000 zł za II semestr 
3 000 zł za III semestr 
3 000 zł za IV semestr 
3 000 zł za V semestr 
3 000 zł za VI semestr 
3 000 zł za VII semestr 
3 000 zł za VIII semestr 

płatne w terminach 
określonych umową z 
Głównym Urzędem 
Statystycznym 
 

           „ 



 

 

2) w tabeli opłat Kolegium Ekonomiczno-Społecznego dodaje się następujące wiersze: 
„ 

Niestacjonarne Studia 
Doktoranckie w zakresie 
ekonomii – IV edycja 
 
Niestacjonarne Studia 
Doktoranckie „Struktury 
społeczno-gospodarcze w 
warunkach Unii  
Europejskiej” –  edycja VII 
 
Niestacjonarne Studia 
Doktoranckie  
o profilu ekonomiczno-
społecznym – edycja VIII 
 
Niestacjonarne Polsko-
Francuskie Europejskie 
Studia Doktoranckie    
 - edycja X 
 
Niestacjonarne Studia 
Doktoranckie Ubezpiecze ń – 
edycja XI 
 

3 000 zł – za semestr 
 
 
 
3 000 zł – za semestr 
 
 
 
 
 
3000 zł – za semestr 
 
 
 
 
3150 zł – za semestr 
 
 
 
 
3 000-zł – za semestr 
 
 
 

I semestr studiów wymienionych 
w kolumnie pierwszej – 
płatności dokonuje się nie 
później niŜ 7 dni od dnia 
podjęcia decyzji przez Komisję 
Rekrutacyjną o 
zakwalifikowaniu kandydata na 
studia  
 
 
 
pozostałe semestry studiów 
wymienione w kolumnie 
pierwszej (z wyłączeniem I 
semestru) nie później niŜ 7 dni 
przed rozpoczęciem danego 
semestru 
 
 

                    „ 

3) w tabeli opłat Kolegium Gospodarki Światowej dodaje się następujące wiersze: 
„ 
Niestacjonarne studia 
doktoranckie –  edycja XVII 
 
 
 

3 200 zł. za I semestr studiów 
 
 
 
 
 
3 200 zł za II semestr studiów 
 
 
3100 zł za III semestr studiów 
 
 
3 100 zł za IV semestr studiów 
 
 
1 800 zł za V semestr studiów 
 
 
1 800 zł za VI semestr studiów  
 
 
700 zł za VII semestr studiów 
 
 
700 zł za VIII semestr   
studiów 

płatne nie później niŜ 7 dni od 
dnia podjęcia decyzji przez 
Komisję Rekrutacyjną o 
zakwalifikowaniu kandydata na 
studia 
 
płatne nie później niŜ do                    
20 stycznia 2014 r. 
 
płatne nie później niŜ do                      
20 września 2014 r. 
 
płatne nie później niŜ do                   
20 stycznia 2015 r.  
 
płatne nie później niŜ do                 
20 września 2015 r. 
 
płatne nie później niŜ do                    
20 stycznia 2016 r. 
 
płatne nie później niŜ do                       
20 września 2016 r. 
 
płatne nie później niŜ do                        
20 stycznia 2017 r. 

         „ 



 

 

4) w tabeli opłat Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dodaje się następujące wiersze: 
 

     „ 
 
Niestacjonarne studia 
doktoranckie – 
edycja XIV 
 

 

 

 

 

 

 
3 500 zł za I-VI semestr                           
(grupa podstawowa) 
 
 
4 000 zł za I-VI semestr                          
(grupa rozszerzona) 
 
2 500 zł za VII-VIII semestr                           
(grupa podst. i grupa 
rozszerzona) 

 
płatne nie później niŜ na 
miesiąc przed rozpoczęciem 
semestru/zajęć 
 
nie później niŜ na miesiąc 
przed rozpoczęciem semestru 
 
nie później niŜ na miesiąc 
przed rozpoczęciem semestru 

         „ 
 

5) w tabeli opłat Kolegium Zarządzania i Finansów dodaje się następujące wiersze: 

„ 
 
Niestacjonarne studia 
doktoranckie w dyscyplinie 
ekonomia – I edycja 
 
Niestacjonarne  studia 
doktoranckie w dyscyplinie 
finanse – II i III edycja 
 
Niestacjonarne  studia 
doktoranckie w dyscyplinie 
nauki o zarz ądzaniu – III i IV 
edycja 
 

 
6 500 zł w przypadku 
jednorazowej wpłaty  
 
 
 
wpłata w dwóch ratach: 
I rata 4 000 zł 
 
 
 
II rata 2 700 zł 
 
 
 
 
 
wpłata za II i III rok studiów: 
6 500 zł przy jednorazowej 
wpłacie 
 
 
 
wpłata w dwóch ratach: 
I rata 4 000 zł 
 
 
 
 
II rata 2 700 zł 
 
 
 
 
 

 
nie później niŜ w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od otrzymania 
pisemnej decyzji w sprawie 
przyjęcia kandydata na studia 
 
nie później niŜ w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia 
otrzymania pisemnej decyzji w 
sprawie przyjęcia na studia 
 
nie później niŜ 7 dnia 
kalendarzowego 
poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia zajęć na II 
semestrze studiów 
 
nie później niŜ 7 dnia 
kalendarzowego 
poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia zajęć na danym 
roku studiów 
 
nie później niŜ 7 dnia 
kalendarzowego 
poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia zajęć w semestrze 
zimowym danego roku studiów 
 
nie później niŜ 7 dnia 
kalendarzowego 
poprzedzającego dzień 
rozpoczęcia zajęć w semestrze 
letnim danego roku studiów 
 



 

wpłata za IV rok 4000 zł 
 
 

nie później niŜ 7 dnia 
kalendarzowego 
poprzedzającego dzień 
inauguracji roku akademickiego 

        „ 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

         R E K T O R 

 

 

        prof. dr hab Tomasz Szapiro 


