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ZARZĄDZENIE NR 6 
z dnia 25 stycznia 2013 r. 

 

zmieniające zarządzenie Rektora nr 32 z dnia 9 lipca 2012 r.  

w sprawie wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia  

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 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), 

rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 

 

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

wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z uchwałą nr 522 Senatu 

SGH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz warunków i trybu zwalniania 

z tych opłat zarządza się, co następuje:  

 

§ 1 

W zarządzeniu Rektora nr 32 z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za studia 

pierwszego i drugiego stopnia 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 (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365 z późn. zm.), rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych 

drugiego stopnia, rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 



2012/2013, dotyczący studentów studiujących pierwszy i kolejny kierunek studiów, 

stanowiący załącznik nr 6/U do zarządzenia”; 

2) w § 2 skreśla się pkt 8;  

3) załącznik nr 1/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia;  

4) załącznik nr 2/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 

zarządzenia;  

5) załącznik nr 3/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego 

zarządzenia;  

6) załącznik nr 4/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego 

zarządzenia;  

7) załącznik nr 6/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego 

zarządzenia;  

8) załącznik nr 6/U otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego 

zarządzenia;  

9) załącznik nr 7/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego 

zarządzenia;  

10) skreśla się załącznik 7/U; 

11) załącznik nr 10/T otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego 

zarządzenia;  

12) załącznik nr 10/U otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego 

zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do studentów 

rozpoczynających studia w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013. 
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