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Dlaczego warto studiować w SGH ?  
10 powodów  
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Szkoła Główna Handlowa  
w Warszawie  

jest najstarszą i najmniejszą 
uczelnią ekonomiczną w Polsce. 

Należy dodać, że jest 
najfajniejszą uczelnią w Polsce. 
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SGH to najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce i wiodąca 
w Europie i na świecie. 

 
-       1 miejsce od wielu lat w rankingu Perspektyw 
- CEMS – Global Alliance in Management Education 
- PIM – Partnerschip in  International Managment 
- EUA – European University Association 
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Wszyscy studenci mają indywidualny tryb 
studiowania. 

 
- Wybór kierunku po I roku studiów 
- Wybór przedmiotów 
- Wybór wykładowców 
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SGH charakteryzuję się wysokim poziomem nauczania. 
 

-       Doskonali nauczyciele akademiccy 
- Szeroka tematyka zajęć 
- Rożne formy zajęć 
- Dwa języki obce 
- Kształtowanie niezbędnych umiejętność we 

współczesnym świecie  
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Na SGH są stworzone bardzo dobre warunki dające 
możliwość samodzielnego studiowania. 

 
- dobrze wyposażona biblioteka 
- E-lerning 
- Niezbędnik E-SGH  
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Na SGH studenci mogą w sposób bardzo dobry 
rozwijać swoje kompetencje naukowe. 

 
- W SGH działa 60 kół naukowych 
- Organizacja konferencji naukowych 
- Realizacja badań naukowych   
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Na SGH studenci mają bardzo dużą ofertę wyjazdów 
zagranicznych.  

 
SGH współpracuje z ponad 250 uczelniami na całym świecie  

(50 krajów). 
Programy: 
- Erasmus + 
- Program Podwójnego Dyplomu dla studiów licencjackich w 

przygotowaniu z Uniwersytetem w Korei Płd., studia 
magisterskie: Czechy, Francja, Niemcy, Portugalia, 
Szwajcaria, Włochy, 

- Polsko Niemieckie Forum Akademickie   
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Na SGH studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania poza 
naukowe. 

 
- AZS 
- Chór SGH 
- Zespół Pieśni i Tańca SGH 
- Teatr SGH 
- Samorząd Studentów 
- AIESEC 
- Soli Deo 
- ZSP 
- NZS  
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Studenci SGH mają możliwość nawiązania 
współpracy z biznesem. 

 
-    zajęcia prowadzone wspólnie z 
przedsiębiorstwami 
- realizacja projektów 
- spotkania z praktykami 
- praktyki studenckie 
- możliwość pracy w trakcie studiów 
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Po ukończeniu SGH studenci pracują zgodnie ze swoimi 
kompetencjami i aspiracjami.  

 
-    Absolwenci SGH nie mają problemów ze znalezieniem 
interesującej pracy 
- Pozyskane w trakcie studiów kompetencje umożliwiają 

pracę na różnych stanowiskach 
- pomoc w znalezieniu pracy oferuje Centrum Karier i 

Relacji z Absolwentami 
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Absolwenci SGH otrzymują 
wysokie wynagrodzenie za swoją 
pracę i bez problemów realizują 

wybraną ścieżkę kariery 
zawodowej. 
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Najlepszy wybór po ukończeniu Liceum to SGH. 

 
Żeby być razem z nami trzeba mieć wiedzę, pasję i chęci 

oraz zdać bardzo dobrze maturę do czego Was nauczyciele 
bardzo dobrze przygotują. 

 
Osoby chcące studiować na SGH muszą być 

przedsiębiorcze. 
 

Czekamy na Was z niecierpliwością. 
 
 
 
 
  

 
 


