
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia 
 stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

 
 
 

Sposób tworzenia wskaźnika stypendialnego oraz listy rankingowej doktorantów  

danej edycji stacjonarnych studiów doktoranckich począwszy od doktorantów 

rozpoczynających studia na drugim roku 

 

 

1. Lista rankingowa uwzględnia tylko tych doktorantów, którzy uzyskali średnią 

arytmetyczną z ocen w rozliczanym roku co najmniej równą 4,0. Oceny cząstkowe nie 

są brane pod uwagę. Średnia arytmetyczna z ocen jest uwzględniana, jeŜeli program 

studiów doktoranckich danego roku przewidywał zajęcia zakończone wystawieniem 

oceny. 

 

2. Komisja doktorancka tworzy listę rankingową doktorantów według malejącej sumy 

punktów, które są przyznawane w pięciu obszarach: 

1) postęp w przygotowywaniu pracy doktorskiej; 

2) postępy w pracy naukowo-badawczej; 

3) praktyka dydaktyczna; 

4) działalność organizacyjna; 

5) średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych w danym roku. 

 

3. Formy aktywności i działań branych pod uwagę przy ocenieniu pięciu obszarów: 

1) postęp w przygotowywaniu pracy doktorskiej – definiowany jako: 

a) otwarcie przewodu, 

lub 

b) złoŜenie pracy doktorskiej, 

lub  

c)  dopuszczenie pracy do publicznej obrony  

(muszą to być fakty obiektywnie obserwowane, trudno np. ocenić, czy kaŜda 

jednostka faktycznie przeprowadza prezentację konspektu pracy doktorskiej danego 

doktoranta na forum katedry/instytutu). 

2) postępy w pracy naukowo-badawczej – aktywność w ramach tego obszaru 

stanowi pośredni element postępów związanych z przygotowaniem pracy 

doktorskiej i obejmuje ona:  



 

a) publikacje w okresie sprawozdawczym (ksiąŜki i ich redakcja, artykuły, 

rozdziały w opublikowanych pracach zbiorowych, inne publikacje), 

b) czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych (wygłoszenie referatu 

lub udział w sesji z posterem), 

c) prowadzenie lub udział w krajowych i międzynarodowych projektach 

badawczych (np. Jean Monnet i inne europejskie), grantach (np. 

promotorskich), badaniach statutowych i własnych (np. Badania Młodych 

Naukowców), 

d) inne formy aktywności naukowej (pomoc merytoryczna w przygotowywaniu  

i składaniu projektów badawczych i wniosków o przyznanie środków na 

badania własne – np. Badania Młodych Naukowców; zaangaŜowanie w 

przygotowywanie publikacji naukowych – tłumaczenie abstraktów itp.); 

3) praktyka dydaktyczna – praktyka moŜe mieć następująca formę: 

a) zaangaŜowanie doktorantów w zajęcia na studiach I i II stopnia oraz 

podyplomowych (prowadzenie ćwiczeń, wybranych wykładów – zastępstwa, 

pomoc wykładowcom w przygotowaniu materiałów do zajęć – case study, 

prezentacji), 

b) pomoc w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów, angaŜowanie 

doktorantów do prac komisji rekrutujących na studia I, II i III stopnia oraz na 

studia podyplomowe, 

c) praca dydaktyczna w innych niŜ SGH jednostkach – instytucjach, szkołach 

średnich i policealnych, itp. (zaświadczenie z miejsca pracy lub staŜu lub 

odbywania wolontariatu jako dokument potwierdzający), 

d) poprzez pracę w ramach np. Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, 

Akademii Młodego Ekonomisty, Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW), 

e) prowadzenie zajęć typu e-learning przez doktorantów dla studentów I i II 

stopnia lub ich współprowadzenie z pracownikami naukowymi; 

4) działalność organizacyjna – obejmuje prace na rzecz katedry/instytutu, jednostki 

organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie i Szkoły, w tym:  

a) członkostwo i prace w Senacie SGH, radzie jednostki organizacyjnej 

prowadzącej studia, komisjach senackich, komisjach rektorskich, komisjach 

jednostki organizacyjnej prowadzącej studia, 

b) członkostwo i prace w radzie, zarządzie lub organach Samorządu 

Doktorantów SGH, 



 

c) organizacja lub koordynowanie lub współorganizacja konferencji, seminarium 

naukowego, festiwalu nauki, itp., 

d) inne formy działalności – np. opieka nad stroną internetową jednostki. 

 
4. KaŜdy z obszarów oceniany jest według następującej skali punktów (wyłącznie liczby 

całkowite): 

1) postęp w przygotowywaniu pracy doktorskiej: 

a) 0 pkt – brak postępu definiowany jako niezrealizowanie jednego z trzech 

elementów, 

b) 1 pkt – zrealizowanie jednego z trzech wymienionych elementów, 

c) 2 pkt – zrealizowanie dwóch lub trzech z trzech wymienionych elementów; 

 
2) postępy w pracy naukowo-badawczej: 

Komisja ocenia poziom postępów w tym obszarze w oparciu o informacje 

przedstawione w sprawozdaniu doktoranta, porównując poziom aktywności w tym 

zakresie pomiędzy uwzględnianymi doktorantami danej edycji. 

a) 0 pkt – brak postępów, 

b) 1 pkt –  postępy na niskim poziomie, 

c) 2 pkt – przeciętne postępy, 

d) 3 pkt – bardzo duŜe postępy; 

 
3) praktyka dydaktyczna: 

a) 0 pkt – poniŜej ustawowego minimum 10 godz. praktyki dydaktycznej (przy 

załoŜeniu elastycznej polityki zaliczania dydaktyki, co oznacza brak 

róŜnicowania form realizacji tego wymogu – tak samo ocenia się ćwiczenia, jak 

i UTW), 

b) 1 pkt – od 10 do 60 godz. dydaktyki, 

c) 2 pkt – powyŜej 60 godz. dydaktyki; 

 
4) działalność organizacyjna: 

Komisja ocenia poziom postępów w tym obszarze w oparciu o informacje 

przedstawione w sprawozdaniu doktoranta, porównując jednak poziom 

aktywności w tym zakresie pomiędzy uwzględnianymi doktorantami danej edycji. 

a) 0 pkt – brak zaangaŜowania, 

b) 1 pkt – zaangaŜowanie na niskim poziomie, 

c) 2 pkt – przeciętne zaangaŜowanie, 



 

d) 3 pkt – bardzo duŜe zaangaŜowanie; 

5) średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych w danym roku: 

a) 0 pkt – poniŜej 4, 

b) 1 pkt – od 4 do 4,5, 

c) 2 pkt – 4,5 i więcej. 

 

5. Przy przyjętych pięciu obszarach i skali ocen doktorant moŜe maksymalnie uzyskać 

12 pkt . W przypadku gdy program studiów doktoranckich danego roku nie przewiduje 

zajęć zakończonych wystawieniem oceny, średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych 

w danym roku jest pominięta. Wówczas przy tworzeniu listy rankingowej pod uwagę 

brane są tylko cztery obszary wskazane powyŜej a doktorant moŜe uzyskać 

maksymalnie 10 pkt. 


