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Załącznik nr 1 do uchwały nr 466 Senatu SGH 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

WZÓR  

Informacja o warunkach i trybie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

w roku akademickim 2019/2020 

1. Informacje ogólne: 

1) Szkoła Doktorska jest prowadzona w Szkole Głównej w Warszawie (SGH); 

2) SGH posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 

................................. w dyscyplinach: 

– ….. ; 

– …... ; 

3) okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH – 8 semestrów. 

4) ogólny limit miejsc:…......................... osoby/osób; 

5) limit na poszczególne programy kształcenia: 

a) ekonomia w języku angielskim ………………osoby/osób, 

b) ekonomia ……………………………………….osoby/osób, 

c) finanse ………………………………………….osoby/osób, 

d) nauki o zarządzaniu i jakości …………………osoby/osób, 

e) nauki o polityce i administracji ………………..osoby/osób; 

6) minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać kandydat w postępowaniu 

rekrutacyjnym ..............................; 

7) na uzasadniony wniosek kandydata, Dziekan Szkoły Doktorskiej może wyrazić 

zgodę na przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej transmitującej dźwięk i obraz. 

2. Wymagane dokumenty. 

1) kwestionariusz osobowy – wydruk z ISR; 

2) podanie o przyjęcie do szkoły (określające preferencję dotyczącą programu 

kształcenia); 

3) dyplom lub odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, bądź 

studiów drugiego stopnia w języku polskim lub obcym lub dyplom równorzędny 

lub w przypadku osób, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy PSWiN dyplom 

ukończenia studiów pierwszego stopnia lub dokument potwierdzający, że 

kandydat ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich; 
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4) w przypadku dyplomu uczelni zagranicznej należy przedstawić dokument 

uznania dyplomu zagranicznego przez Narodową Agencję Wymiany 

Akademickiej;  

5) życiorys z uwzględnieniem osiągnięć naukowych (w szczególności publikacje, 

udział w konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia, staże);  

6) list motywacyjny, w którym kandydat określa zakres swoich zainteresowań 

naukowych;  

7) opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej (uwzględniający preferencję 

w zakresie dyscypliny naukowej);  

8) certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka nowożytnego na 

poziomie minimum B2; w przypadku podjęcia kształcenia w języku angielskim 

certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość tego języka na poziomie 

C1; w przypadku podjęcia przez kandydata cudzoziemca kształcenia w języku 

polskim certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość tego języka na 

poziomie C1;  

9) opinię dotyczącą kompetencji naukowych kandydata wystawioną przez 

samodzielnego pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie 

warunki wymagane od promotora;  

10) w przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów 

pierwszego stopnia lub dokumentem potwierdzającym ukończenie trzeciego 

roku jednolitych studiów magisterskich – dokumenty potwierdzające najwyższą 

jakość osiągnięć naukowych; 

11) termin przyjmowania dokumentów: ………………………. . 

3. Opis postępowania rekrutacyjnego: 

1) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna; 

2) postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe: 

a) pierwszy etap rekrutacji polega na merytorycznej ocenie złożonych przez 

kandydata dokumentów – ten etap rekrutacji odbywa się bez udziału 

kandydata, 

b) drugim etapem rekrutacji jest ustrukturyzowana rozmowa kwalifikacyjna  

z kandydatem; 

3) kryteria oceny oraz wysokość punktacji dla poszczególnych kryteriów: 

a) ocena z rozmowy kwalifikacyjnej ……… pkt, 

b) opis zamierzeń badawczych w rozprawie doktorskiej … pkt, 
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c) osiągnięcia naukowe, w tym publikacje naukowe – artykuły, rozdziały  

w książkach, referaty na konferencjach naukowych … pkt, 

d) realizacja projektów naukowych ……. pkt’ 

e) opinia dotycząca kompetencji naukowych kandydata wystawiona przez 

samodzielnego pracownika naukowego spełniającego określone w ustawie 

warunki wymagane od promotora …… pkt, 

f) dokumenty potwierdzające najwyższą jakość osiągnięć naukowych –  

w przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów  

I stopnia lub dokumentem potwierdzającym ukończenie trzeciego roku 

jednolitych studiów magisterskich ….. pkt, 

g) ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych, przy czym ocenie 

uzyskanej na takim dyplomie, przypisuje się w postępowaniu rekrutacyjnym 

tym większą liczbę punktów im obszar kształcenia na tym kierunku 

ukończonych studiów jest bliższy tematyce kształcenia w Szkole …..... pkt, 

w tym: 

– dyplom ukończenia studiów wyższych …...... pkt, 

– dyplom ukończenia studiów w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia  

i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości) 

....... pkt (w przypadku przedstawienia przez kandydata kilku dyplomów 

ukończenia studiów wyższych punkty są przydzielane jeden raz – za 

dyplom, za który kandydat może uzyskać najwyższą liczbę punktów); 

4) komisja rekrutacyjna kwalifikuje kandydatów do wpisania na listę doktorantów do 

Szkoły Doktorskiej zgodnie z kolejnością ustaloną w postępowaniu 

kwalifikacyjnym, w ramach limitu miejsc z uwzględnieniem ustalonej przez 

komisję minimalnej liczby punktów wymaganej do przyjęcia; 

5) jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą liczbę punktów, która 

uprawnia do wpisania na listę doktorantów, a jednocześnie przyznany limit miejsc 

nie zezwala na przyjęcie tych kandydatów, przewodniczący komisji zwraca się do 

Rektora, który dokonuje odpowiedniego zwiększenia limitu miejsc; 

6) termin ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: ……..……… ; 

7) miejsce ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego: 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

……………………………….….. 

ul. ………………………………………..….....…… 
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…-……. Warszawa 

nr pomieszczenia…………….………………………. 

i/lub strona internetowa: www.sgh.waw.pl; 

8) osoby, które zostały zakwalifikowane do wpisania na listę doktorantów 

zobowiązane są do stawienia się w terminie i miejscu wskazanym przez komisję 

rekrutacyjną celem dopełnienia formalności związanych z wpisaniem na listę 

doktorantów; 

9) termin rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej …………………… . 


