Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
(SGH Warsaw School of Economics)

Чому
SGH?


Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie (SGH) це державний
університет.



Студенти SGH легко знаходять
роботу – постійну або на
неповний робочий день.



SGH є лідером у рейтингах
економічних вищих навчальних
закладів у Польщі:



У порівнянні з випускниками
інших вишів, випускники SGH
заробляють набагато більше.













1-е місце в рейтингу ВНЗ та
економічних факультетів
газети «Rzeczpospolita» –
основною метою рейтингу
було визначення найкращого
ВНЗ з точки зору найкращої
підготовки молоді до роботи в
економічній галузі.
1-е місце в категорії
економічні ВНЗ Рейтингу ВНЗ
2021 «Perspektywy».

Протягом багатьох років
нас вирізняє серед кращих
європейських бізнес-шкіл
престижне видання The Financial
Times.
Студенти SGH під час навчання
самі вибирають предмети і
викладачів.
На бакалавраті польською
мовою перший рік є загальний,
факультет обирається під кінець
другого семестру.





Здай іспит на знання польської
мови на рівні В2 при вступі до
бакалаврату, на рівні С1 – до
магістратури (якщо не маєш
сертифікату).



При вступі на навчання
англійською мовою немає
вступних іспитів але вимагаємо
сертифікат знання англійської
мови на рівні мінімум В2.



Подай комплект документів.

Як вступити
до SGH?


Зареєструйся в Інтернет-системі
рекрутації і заповни необхідні поля:


при вступі до бакалаврату на
стаціонарне навчання - впиши
оцінки з необхідних предметів
зі свідоцтва про закінчення
середньої школи:


математика або фізика;



географія, історія, економіка,
суспільствознавство,
інформатика чи фізика
(якщо не вибрав в першому
випадку);



перша іноземна мова
(англійська, французька,
іспанська, німецька, російська,
італійська);



друга іноземна мова (інша ніж
в першому випадку).

Великий вибір програм
 Здай:
міжнародного обміну (Erasmus +,
 іспит з підприємництва –
Програми подвійного
при вступі до бакалаврату
диплому, Двосторонні угоди с
на стаціонарне навчання
університетми в цілому світі,
польською мовою;
Польсько-німецький форум)

iспит з економіки та іноземної
мови - при вступі до магістратури
на стаціонарне навчання
польською мовою.

Якщо ти не маєш документів,
які дають тобі право навчатися
безкоштовно - зв’яжись
з Відділом рекрутації.

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie (SGH Warsaw
School of Economics)
al. Niepodległości 162
02-554 Варшава
+48 22 564 77 77
admission@sgh.waw.pl
www.sgh.waw.pl/ukraine

Напрями навчання на

Напрями навчання на

Бакалавраті

Магістратурі

Польською мовою:

Польською мовою:



Zarządzanie projektami



Ekonomia



Analiza dancyh – big data



Globalny biznes, finanse
i zarządzanie (Governance)



E-biznes



Advanced Analytics – Big Data





Metody ilościowe w ekonomii
i systemy informacyjne

Ekonomia





Ekonomiczna analiza prawa

Finance & Accounting with ACCA
qualification



Finanse i rachunkowość –
акредитований АССА



Global Business, Finance and
Governance



Globalny biznes, finanse
i zarządzanie (Governance)



International Business



International Master Program in
Management Accounting



Zarządzanie
Англійською мовою:



Finanse i rachunkowość



Global Business, Finance and
Governance



International Economics



Management



Quantitative Methods in
Economics and Information
Systems



HR Biznes Partner



Kierunek menedżerski



Metody ilościowe w ekonomii
i systemy informacyjne



Międzynarodowe stosunki
gospodarcze



Zarządzanie



Zarzadzanie finansami
przedsiębiorstwa

Англійською мовою:

В SGH функціонує


Центр кар’єри, на сайті якого
наші студенти можуть створити
своє резюме і знайти пропозиції
праці від фірм-партнерів SGH.
Дізнайтеся більше на www.kariera.
sgh.waw.pl.



Пункт медичної допомоги, який
пропонує студентам невідкладну
безкоштовну допомогу.



Центр безкоштовної професійної
допомоги особам, які потребують
психологічної підтримки
(англійською та польською
мовами).

Запрошуємо на Дні Відкритих
Дверей навесні та восени,
а також на презентації і
екскурсії протягом року.

www.sgh.waw.pl/ukraine

